
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2300/384441/15-12-2022 
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών 
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Χορή-
γηση ενίσχυσης σε επιχειρήσεις γεωργικών εκμε-
ταλλεύσεων σύμφωνα με τους κανόνες κρατικών 
ενισχύσεων λόγω της ενεργειακής κρίσης και την 
αύξηση του κόστους των λιπασμάτων σύμφωνα 
με το άρθρο 95 του ν. 4982/2022 (Α’ 195)» (Β’ 6446).

2 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 22606/6667/2019 από-
φασης περί καθιέρωσης ωραρίου λειτουργίας 
των διαμορφωμένων πολιτιστικών και αθλητικών 
χώρων της περιοχής των λιπασμάτων του Δήμου 
Κερατσινίου - Δραπετσώνας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 480/56893 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2300/384441/15-12-2022 

κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών 

και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Χορή-

γηση ενίσχυσης σε επιχειρήσεις γεωργικών εκ-

μεταλλεύσεων σύμφωνα με τους κανόνες κρατι-

κών ενισχύσεων λόγω της ενεργειακής κρίσης και 

την αύξηση του κόστους των λιπασμάτων σύμ-

φωνα με το άρθρο 95 του ν. 4982/2022 (Α’ 195)» 

(Β’ 6446). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ TΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 95 του ν. 4982/2022 «Ίδρυση, ανάπτυξη, 

διαχείριση και λειτουργία Επιχειρηματικών Πάρκων - Ενι-

αίο πλαίσιο ρύθμισης για τους φορείς Οργανωμένων 
Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δρα-
στηριοτήτων και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της 
ανάπτυξης» (Α’ 195) και ιδίως την παρ. 4 αυτού.

2. Το άρθρο 22 του ν. 992/1979 «Περί οργανώσεως των 
διοικητικών υπηρεσιών για την εφαρμογή της Συνθήκης 
προσχώρησης της Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές Κοινότη-
τες και ρύθμιση συναφών θεσμικών και οργανωτικών 
θεμάτων» (Α’ 280).

3. Το άρθρο 76 του ν. 4727/2020 «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).

4. Το Κεφαλαίο Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμί-
σεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ιδίως του άρθρου 7, 
της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 του νόμου 
αυτού.

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 άρ-
θρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρ-
μογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4172/2013» 
(Α’ 107).

7. Την παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 «Διοι-
κητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή 
της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των 
τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστα-
σίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 32).

8. Τον ν. 3874/2010 «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών 
Εκμεταλλεύσεων» (Α’ 151).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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9. Τα άρθρα 13-29 του ν. 2637/1998 «Σύσταση Οργα-
νισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πλη-
ρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανα-
τολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και 
Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων 
και Θέσεων Προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας και 
“Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης” Α.Ε. και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 200).

10. Την παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 2065/1992 «Ανα-
μόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 113), που αφορά την έγκριση οικονομικών ενισχύ-
σεων από τους Υπουργούς Οικονομικών και Γεωργίας.

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

12. Το άρθρο 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).

13. Το π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 19).

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

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

16. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).

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

18. Tην υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

19. 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).

20. Την υπ’  αρ.  1/20.1.2016 Πράξη Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμμα-
τέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ.  18), σε συνδυα-
σμό με την παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, 
την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου 
Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
«Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την 
υπ’ αρ. 5294/2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

21. Την υπό  στοιχεία  Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ2020/ 
23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

22. Την υπό στοιχεία C(2022) 1890 final της 23.3.2022 
ανακοίνωση της Επιτροπής «Προσωρινό πλαίσιο για την 
λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό την στήριξη 
της οικονομίας κατά την διάρκεια της Ρωσικής Εισβολής 
στην Ουκρανία».

23. Την ανάγκη στήριξης των επιχειρήσεων γεωργι-
κών εκμεταλλεύσεων της χώρας λόγω της ενεργειακής 

κρίσης και της σοβαρής αύξησης των τιμών των λιπα-
σμάτων που οφείλεται στην Ουκρανική κρίση και της 
συνακόλουθης μείωσης του εισοδήματός τους.

24. Την υπ’ αρ. 220/50545/17-2-2023 εισήγηση της Γε-
νικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, από την πα-
ρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, από αυτή που 
προκλήθηκε με την υπ’ αρ. 2300/384441/15-12-2022 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Χορήγηση ενίσχυσης σε επι-
χειρήσεις γεωργικών εκμεταλλεύσεων σύμφωνα με τους 
κανόνες κρατικών ενισχύσεων λόγω της ενεργειακής 
κρίσης και την αύξηση του κόστους των λιπασμάτων 
σύμφωνα με το άρθρο 95 του ν. 4982/2022 (Α’ 195)» 
(Β’ 6446), αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο
1. Η περ. β του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 2300/384441/ 

15-12-2022 (Β’ 6446) κοινής υπουργικής απόφασης με 
το εξής λεκτικό: «β) σε περίπτωση νομικών προσώπων 
ή νομικών οντοτήτων, έχουν ενεργό Κωδικό Αριθμό 
Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στο Φορολογικό Μητρώο, κατά 
την έναρξη ισχύος της παρούσας, κύριο ή δευτερεύο-
ντα, έναν από τους αναφερόμενους στο Παράρτημα, 
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας» 
αντικαθίσταται από το εδάφιο: «β) σε περίπτωση νομι-
κών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, έχουν ενεργό Κω-
δικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στο Φορολογικό 
Μητρώο, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, κύριο 
ή δευτερεύοντα, έναν από τους αναφερόμενους στο Πα-
ράρτημα της υπ’ αρ. 635/321245/31-10-2022 (Β’ 5579) 
κοινής υπουργικής απόφασης.».

2. Η περ. γ του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 2300/384441/ 
15-12-2022 κοινής υπουργικής απόφασης με το εξής 
λεκτικό: «γ) έχουν πραγματοποιήσει αγορές λιπασμά-
των και τα σχετικά παραστατικά έχουν εκδοθεί από 
1/10/2021 έως και 30/9/2022 και» αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο εδάφιο: «γ)  έχουν επηρεαστεί από την 
τρέχουσα κρίση που προκλήθηκε από την εισβολή της 
Ρωσίας στην Ουκρανία και ιδίως από την αύξηση του 
κόστους των λιπασμάτων και».

3. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην 
υπ’ αρ. 2300/384441/15-12-2022 κοινή υπουργική από-
φαση.

4. Οι παρούσα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευ-
σής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2023

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός  Υφυπουργός
Οικονομικών Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ   
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 Αριθμ. 16398 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 22606/6667/2019 από-

φασης περί καθιέρωσης ωραρίου λειτουργίας 

των διαμορφωμένων πολιτιστικών και αθλητι-

κών χώρων της περιοχής των λιπασμάτων του 

Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας. 

 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-

κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α’ 87), σε συνδυασμό με τον ν. 2503/1997 
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ-
μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 107).

2. Το π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής» (Α’ 228).

3. Τα άρθρα 63 και 64 του ν. 4954/2022 «Συμπληρω-
ματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 
2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πο-
λιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 
της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών 
για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρω-
σης - Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και 
τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπι-
σμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών - Λοιπές 
επείγουσες διατάξεις» (Α’ 136).

4. Τα άρθρα 36, 48 και 171 του ν. 3584/2007 «Κύρω-
ση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων» (Α’ 143).

5. Την υπ’ αρ. 86780/19-12-2022 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1183) από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού του 
Γρηγορίου Ζαφειρόπουλου του Επαμεινώνδα, στη θέση 
του μετακλητού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής.

6. Την υπ’ αρ. 22606/6667/15.3.2019 απόφαση «Καθι-
έρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών 
του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας» (Β’ 1270).

7. Την υπ’ αρ. 258/28.12.2022 απόφαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου περί τροποποίησης της καθιέρωσης 
ωραρίου λειτουργίας των διαμορφωμένων πολιτιστικών 
και αθλητικών χώρων της περιοχής των λιπασμάτων του 
Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας.

8. Την υπ’ αρ. 3229/13.1.2023 βεβαίωση της Διεύθυν-
σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κερατσινίου-
Δραπετσώνας, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 22606/6667/15-3-2019 
(Β’ 1270) απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής περί καθιέρωσης ωραρίου λειτουργίας 
για τους διαμορφωμένους πολιτιστικούς και αθλητικούς 
χώρους της περιοχής των Λιπασμάτων και συγκεκριμέ-
να 24ωρη λειτουργία για όλες τις ημέρες του μήνα για 
τους μήνες Απρίλιο μέχρι Οκτώβριο, χωρίς κατάργηση 
του πενθημέρου και Κυριακές και εξαιρέσιμες για τους 
κάτωθι:

ΚΛΑΔΟΣ ή ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 10
ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 10
ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 10
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 6

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΗΠΩΝ 2
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 10

ΣΥΝΟΛΟ 48
Στον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2023 

έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις σε Κ.Α. προκει-
μένου να καλυφθεί η αναγκαία δαπάνη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2023

Ο Γραμματέας 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ   



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ9460 Τεύχος B’ 1071/24.02.2023

*02010712402230004*

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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