
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός ετήσιας επιχορήγησης του Ναυτικού 
Μουσείου της Ελλάδος έτους 2022.

2 Οριστικός κατάλογος αγροτικών συνεταιριστι-
κών επιχειρήσεων, δικαιούχων ενισχύσεων, που 
επλήγησαν από την πανδημία σε όλη την Επικρά-
τεια, στο πλαίσιο της Ανακοίνωσης C(2020) 1863 
fi nal/19.3.2020 και συμψηφισμός αυτών με βέβαι-
ες και εκκαθαρισμένες οφειλές.

3 Οριστικός κατάλογος αγροτικών συνεταιριστι-
κών επιχειρήσεων στον τομέα των δημητριακών, 
δικαιούχων ενισχύσεων, που επλήγησαν από την 
πανδημία σε όλη την Επικράτεια, στο πλαίσιο της 
Ανακοίνωσης C(2020) 1863 fi nal/19.3.2020 και 
συμψηφισμός αυτών με βέβαιες και εκκαθαρι-
σμένες οφειλές.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Φ.950.1/01/288285/Σ.1773 (1)
Καθορισμός ετήσιας επιχορήγησης του Ναυτικού 

Μουσείου της Ελλάδος έτους 2022. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

 ’Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 4 του ν. 1544/1985 (Α’ 80),
β. του άρθρου 41 του ν. 4129/2013, όπως τροποποιή-

θηκε με το άρθρο 29 του ν. 4223/2013 (Α’ 287),
γ. των άρθρων 20, 77 και 91 ν. 4270/2014 «Περί Δημοσί-

ου Λογιστικού (Α’ 143) και το άρθρο 1 ν. 2469/1997 (Α’ 38),
δ. του π.δ. 73/2015 (Α’ 116),
ε. της υπό στοιχεία ΔΗΔ/Φ.40/1057/14-01-2015 κοινή 

υπουργική απόφαση (Β’ 116), 
στ. της υπό στοιχεία 2/91240/ΔΠΓΚ//20-12-2017 από-

φαση του Υπουργείου Οικονομικών,
ζ. της υπ’ αρ. 2/39549/0026/12-06-2015/ κοινή υπουρ-

γική απόφαση (Β’ 1138),
η. του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

διατάκτες» (Α’ 145),

θ. της υπό στοιχεία ΔΗΔ/Φ40/1057/υπουργικής από-
φασης «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων 
για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της 
ανάρτησης στο Πρόγραμμα Διαύγεια των δαπανών των 
επιχορηγούμενων φορέων» (Α’116),

ι. της υπ’ αρ. 2/39549/0026 κοινής υπουργικής από-
φασης «Καθορισμός δικαιολογητικών παροχής επι-
χορηγήσεων και χρηματοδοτήσεων σε Ν.Π.Δ. ή/και 
Ι.Δ. από πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού» 
(Β’ 1138).

2. Την υπ’ αρ. 1201/11-05-2022 απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης.

3. Την εισήγηση υπ’  αρ. 204/2022 του Προϊσταμέ-
νου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
ΥΠ.ΕΘ.Α. (Γ.Δ.Ο.Σ.Υ.).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού ύψους 18.000 ευρώ για το τρέχον οικονομικό 
έτος, η οποία θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του 
προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας του 
ΑΛΕ 2310802019 (παλιός ΚΑΕ 2442) «Επιχορήγηση σε 
μουσεία για λειτουργικές δαπάνες γενικά», στον οποίο 
έχει γίνει σχετική πρόβλεψη, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε την ετήσια επιχορήγηση του Ναυ-
τικού Μουσείου της Ελλάδος, για το οικονομικό έτος 
2022, στο ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων ευρώ (18.000 
ευρώ).

2. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
ΑΛΕ 2310802019 «Επιχορήγηση σε Μουσεία για λειτουρ-
γικές δαπάνες γενικά» του προϋπολογισμού ΥΕΘΑ/ΓΕΝ 
του έτους 2022.

3. Το Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος παρακαλείται 
για την ανάρτηση στο Μητρώο Επιχορηγούμενων 
Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια, των στοιχεί-
ων των δαπανών, οι οποίες αφορούν στο ποσό της 
παρούσας επιχορήγησης, σύμφωνα με το άρθρο 
10Β ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 
ν. 4305/2014.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 24 Ιουνίου 2022

Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ   

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

29 Ιουνίου 2022 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3355
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 Αριθμ. 964/181729 (2)
Οριστικός κατάλογος αγροτικών συνεταιριστι-

κών επιχειρήσεων, δικαιούχων ενισχύσεων, που 

επλήγησαν από την πανδημία σε όλη την Επικρά-

τεια, στο πλαίσιο της Ανακοίνωσης C(2020) 1863 

final/19.3.2020 και συμψηφισμός αυτών με βέ-

βαιες και εκκαθαρισμένες οφειλές.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 2065/1992 «Αναμόρ-

φωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 113),
β) του άρθρου 218 του ν. 4920/2022 (Α’ 74),
γ) των άρθρων 20, 66, 67 και 77 του ν. 4270/2014 «Αρ-

χές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμά-
τωση της Οδηγίας 2011/85/Ε.Ε.) - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

δ) του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώ-
δικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45),

ε) του άρθρου 36 του ν. 4351/2015 «Βοσκήσιμες γαίες 
Ελλάδας και άλλες διατάξεις» (Α’ 164),

στ. του άρθρου 90 του π.δ 63/2005 του Κώδικα Νομο-
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα 
(π.δ. 63/2005, Α΄98) όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την 
παρ. 2 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).

3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’ 181).

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

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

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

7. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

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

9. Τα άρθρα 13-29 του ν. 2637/1998 περί «Σύστασης 
Οργανισμού Πληρωμών κι Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύ-
σεων Προσανατολισμού κι Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)» 
(Α’ 200).

10. Την υπ’  αρ. 271562/08.08.2002 απόφαση του 
Υπουργού Γεωργίας περί «Εγκρίσεως του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 
ως Οργανισμού Πληρωμής από 1-9-2002» (Β’ 1042).

11. Την υπ’ αρ. 952/179101/27.6.2022 κοινή υπουργική 
απόφαση (Β’ 3285).

12. Την υπ’ αρ. 956/179220/28.6.2022 κοινή υπουργική 
απόφαση (Β’ 3348).

13. Την υπ’ αρ. 963/181721/29.6.2022 απόφαση του 
Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων.

14. Την υπ’ αρ. 905/168158/17.06.2022 εισήγηση της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών βάσει της 
περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014.

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Κατάλογος δικαιούχων και συμψηφισμός 
οφειλών

1. Τα ποσά που χορηγούνται σε αγροτικές συ-
νεταιριστικές επιχειρήσεις, δυνάμει του υπ’  αρ. 
963/181721/29.6.2022 εγγράφου του σημείου 13 του 
προοιμίου, συμψηφίζονται με τις βέβαιες και εκκαθαρι-
σμένες οφειλές τους, όπως αυτές έχουν καθορισθεί στην 
υπ’ αρ. 952/179101/27.6.2022 (Β’ 3285) κοινή υπουργική 
απόφαση.

2. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση εκάστου δικαιού-
χου - οφειλέτη αποστέλλεται ενημέρωση σχετικά με 
το ποσό της ενίσχυσης και το είδος της οφειλής του, 
όπως αυτά καθορίζονται στην παρ. 9 του άρθρου 218 
του ν. 4920/2022 (Α’ 74) και τον συμψηφισμό αυτών 
βάσει της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δη-
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Ιουνίου 2022

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής
Οικονομικών Υπουργός Οικονομικών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

Ι   

 Αριθμ. 966/181739 (3)
Οριστικός κατάλογος αγροτικών συνεταιρι-

στικών επιχειρήσεων στον τομέα των δημη-

τριακών, δικαιούχων ενισχύσεων, που επλήγη-

σαν από την πανδημία σε όλη την Επικράτεια, 

στο πλαίσιο της Ανακοίνωσης C(2020) 1863 

final/19.3.2020 και συμψηφισμός αυτών με βέ-

βαιες και εκκαθαρισμένες οφειλές. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 2065/1992 «Αναμόρ-

φωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 113),
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β) του άρθρου 218 του ν. 4920/2022 (Α’ 74),
γ) των άρθρων 20, 66, 67 και 77 του ν. 4270/2014 «Αρ-

χές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμά-
τωση της Οδηγίας 2011/85/Ε.Ε.) - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

δ) του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του 
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 45),

ε) του άρθρου 36 του ν. 4351/2015 «Βοσκήσιμες γαίες 
Ελλάδας και άλλες διατάξεις» (Α’ 164),

στ. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 του Κώδικα Νομο-
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα 
(π.δ. 63/2005, Α΄98) όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την 
περ. 2 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138)

3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’ 181).

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

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

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

7. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

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

9. Τα άρθρα 13-29 του ν. 2637/1998 περί «Σύστασης 
Οργανισμού Πληρωμών κι Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύ-
σεων Προσανατολισμού κι Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)» 
(Α’ 200), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

10. Την υπ’  αρ. 271562/08.08.2002 απόφαση του 
Υπουργού Γεωργίας περί «Εγκρίσεως του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 
ως Οργανισμού Πληρωμής από 1-9-2002» (Β’ 1042).

11. Την υπ’ αρ. 954/179590/27.6.2022 κοινή υπουργική 
απόφαση (Β’ 3285).

12. Την υπ’ αρ. 958/179932/28.6.2022 κοινή υπουργική 
απόφαση (Β’ 3348).

13. Την υπ’ αρ. 965/181736/29.6.2022 απόφαση του 
Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων.

14. Την υπ’ αρ. 916/170356 εισήγηση της Γενικής Δι-
εύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών βάσει της περ. ε’ της 
παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014.

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Κατάλογος δικαιούχων και συμψηφισμός 
οφειλών

1. Τα ποσά που χορηγούνται σε αγροτικές συνεται-
ριστικές επιχειρήσεις στον τομέα των δημητριακών, 
δυνάμει του υπ’ αρ. 965/181736/29.6.2022 εγγράφου 
του σημείου 13 του προοιμίου, συμψηφίζονται με τις 
βέβαιες και εκκαθαρισμένες οφειλές τους, όπως αυτές 
έχουν καθορισθεί στην υπ’ αρ. 954/179590/27.06.2022 
(Β’ 3285) κοινή υπουργική απόφαση.

2. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση εκάστου δικαιού-
χου - οφειλέτη αποστέλλεται ενημέρωση σχετικά με το 
ποσό της ενίσχυσης και το είδος της οφειλής του, όπως 
αυτά καθορίζονται στην παρ. 9 του άρθρου 218 του 
ν. 4920/2022 (Α’ 74) και τον συμψηφισμό αυτών βάσει 
της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δη-
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Ιουνίου 2022

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής
Οικονομικών Υπουργός Οικονομικών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ   
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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,

*02033552906220004*
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