
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός του ύψους της συνδεδεμένης ενί-
σχυσης σε εφαρμογή του άρθρου 4 της υπ’  αρ. 
1639/65123/15-06-2017 υπουργικής απόφασης 
(Β΄ 2212) περί λεπτομερειών εφαρμογής της χο-
ρήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον το-
μέα του βόειου κρέατος σύμφωνα με το άρθρο 52 
του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και το κεφά-
λαιο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 639/2014 της Επιτρο-
πής από το έτος 2017 και εφεξής.

2 Ειδική Πιστοποίηση Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής 
Φροντίδας του Ν.Π.Ι.Δ.: Κέντρο Πρόληψης των 
Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής 
Υγείας Ξάνθης, με δ.τ. «ΕΚΦΡΑΣΗ».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 95/106650 (1)
Καθορισμός του ύψους της συνδεδεμένης ενί-

σχυσης σε εφαρμογή του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 

1639/65123/15-06-2017 υπουργικής απόφασης 

(Β΄ 2212) περί λεπτομερειών εφαρμογής της χο-

ρήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον το-

μέα του βόειου κρέατος σύμφωνα με το άρθρο 

52 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊ-

κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και το κε-

φάλαιο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 639/2014 της Επι-

τροπής από το έτος 2017 και εφεξής.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α’ 98), 

β) του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138),

γ) της παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4384/2016 «Αγρο-
τικοί συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του 
αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις» (Α’ 78), που τροπο-
ποίησε 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),

δ) των άρθρων 13 μέχρι και 29 του ν. 2637/1998 «Σύ-
σταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών 
Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων» (Α’ 200), 
όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 
4 του ν. 2732/1999 (Α’ 154), το άρθρο 24 του ν. 2945/2001 
(Α’ 223) και τις παρ. 1-8 του άρθρου 29 του ν. 3147/2003 
(Α’ 135),

ε) του ν. 3871/2010 «Περί Δημοσιονομικής Διαχείρισης 
και Ευθύνης» (Α’ 141) και του ν. 4270/2014 «Περί Αρχών 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμά-
τωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

στ) των παρ. 1, 2, 3 του άρθρου 1 του ν. 1338/1983 
«Εφαρμογή του Κοινοτικού δικαίου» (Α’ 34), όπως τρο-
ποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή 
της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις 
προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας “Άνθρακος και 
Χάλυβος” και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» 
(Α’ 70) και του άρθρου 65 του ν. 1892/1990 (Α’ 101),

ζ) της υπ’  αρ. 1639/65123/15-06-2017 υπουργικής 
απόφασης «Λεπτομέρειες εφαρμογής της χορήγησης 
της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα του βόειου 
κρέατος σύμφωνα με το άρθρο 52 του Κανονισμού 
(ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και το κεφάλαιο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 
639/2014 της Επιτροπής από το έτος 2017 και εφεξής» 
(Β΄ 2212), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’  αρ. 371/
100605/12-04-2021 (Β’ 1490) υπουργική απόφαση και 
την υπ’ αρ. 1382/358199/10-12-2021 (Β’ 5937) και ισχύει 
κάθε φορά,

η) το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155),
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θ) το π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 19),

ι) την υπ’ αρ. 6310/09-09-2021 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Συμεών Κεδίκο-
γλου» (Β’ 4190).

2. Τους Κανονισμούς (ΕΚ):
α) (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου περί θεσπί-

σεως κανόνων «για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς 
βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής 
γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του κανονι-
σμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
73/2009 του Συμβουλίου»,

β) (ΕΕ) αριθ. 639/2014 της Επιτροπής για τη συμπλήρω-
ση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως 
κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει 
καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής 
πολιτικής και για την τροποποίηση του παραρτήματος 
X του εν λόγω κανονισμού,

γ) (ΕΕ) αριθ. 640/2014 της Επιτροπής για τη συμπλή-
ρωση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά 
το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και 
τους όρους απόρριψης ή ανάκτησης πληρωμών καθώς 
και τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμε-
σες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και 
την πολλαπλή συμμόρφωση,

δ) (ΕΕ) αριθ. 641/2014 της Επιτροπής για τη θέσπιση κα-
νόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί 
θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωρ-
γούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής 
γεωργικής πολιτικής,

ε) Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/2220 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Δεκεμβρίου 
2020 σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών 
διατάξεων για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από το Ευρω-
παϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) τα έτη 2021 
και 2022 και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 
αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και (ΕΕ) αριθ. 
1307/2013, όσον αφορά τους πόρους και την εφαρμογή 
τους τα έτη 2021 και 2022 και του κανονισμού (EE) αριθ. 
1308/2013, όσον αφορά τους πόρους και την κατανομή 
αυτής της στήριξης τα έτη 2021 και 2022.

3. Το υπ’ αρ. 23672/14-04-2022 έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ, 
όπου αναφέρεται ο αριθμός των επιλέξιμων ζώων προς 
πληρωμή για το έτος ενίσχυσης 2021.

4. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τον καθορισμό του ύψους της συνδεδεμένης ενί-

σχυσης στο ποσό των 131,4 € ανά επιλέξιμο θηλυκό 
ζώο, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αρ. 1639/65123/
15-06-2017 υπουργικής απόφασης (Β΄ 2212) «Λεπτο-

μέρειες εφαρμογής της χορήγησης της συνδεδεμένης 
ενίσχυσης στον τομέα του βόειου κρέατος σύμφωνα 
με το άρθρο 52 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και το 
κεφάλαιο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 639/2014 της Επιτροπής 
από το έτος 2017 και εφεξής», όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 2
Ισχύς - Δημοσίευση

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
και αφορά τις αιτήσεις ενίσχυσης που υποβλήθηκαν για 
το έτος 2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Απριλίου 2022

Ο Υπουργός Ο Υφυπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ

Ι

    Αριθμ. 36546 (2)
Ειδική Πιστοποίηση Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής 

Φροντίδας του Ν.Π.Ι.Δ.: Κέντρο Πρόληψης των 

Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνι-

κής Υγείας Ξάνθης, με δ.τ. «ΕΚΦΡΑΣΗ». 

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  Έχοντας υπ’ όψη:
1. Το άρθρο 5 του ν. 2646/1998 «Ανάπτυξη του Εθνικού 

Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 236),

2. τις παρ. 1 και 2 εδάφιο δ’ του άρθρου 7 του ν. 3106/
2003 «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοινω-
νικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 30),

3. την παρ. 3 του άρθρου 283, του ν. 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87),

4. το εδάφιο α’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3895/
2010 «Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανι-
σμών και φορέων του δημοσίου τομέα» (Α΄ 206),

5. το άρθρο 9 του ν. 4052/2012 νόμος αρμοδιότητας 
Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του 
νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδο-
τικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελλη-
νικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του 
Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελλη-
νικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της 
Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις 
για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της 
εθνικής οικονομίας» (Α΄ 41),

6. το άρθρο 7 του ν. 4455/2017 «Εθνικό Μητρώο Φορ-
τοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοι-
νωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 22),
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7. το άρθρο 109, του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α΄ 133),

8. 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),

9. το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπ. Εργασίας, Κοιν. 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168), 

10. το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),

11. την υπό στοιχεία Γ.Π.:Π2γ/οικ.59633/2011 απόφα-
ση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
«Καθορισμός της μορφής του Αριθμού Μητρώου, στο 
Εθνικό Μητρώο και στο Μητρώο Περιφερειακών Ενο-
τήτων Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Τομέα 
Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και στο Ειδικό 
Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. 
Στοιχεία και Διαδικασία Εγγραφής» (Β΄ 1310),

12. την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με Αρ.Πρ.:Π(2)γ/
οικ. 34029/22-3-2012 «Πιστοποίηση Φορέων Παροχής 
Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας του Ιδιωτικού Τομέα 
μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και ΜΚΟ Εθελοντικού 
χαρακτήρα» (Β΄ 1163),

13. την εισήγηση σκοπιμότητας του αρμόδιου Αντιπε-
ριφερειάρχη Π.Ε. Ξάνθης,

14. τη γνωμοδότηση του Ε.Κ.Κ.Α σχετικά με την πιστο-
ποίηση του Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ως 
φορέα παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, που 
διαβιβάστηκε με το υπ’ αρ. 3733/28-3-2022 έγγραφο,

15. το γεγονός ότι βάσει του ν. 4455/2017 «Εθνικό 
Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτι-
κών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» 
(Β΄ 22) έχει πραγ ματοποιηθεί η εγγραφή του φορέα στο 
Ηλεκτρονικό Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινω-
νικής Φρον τίδας.

16. το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Α. Την Ειδική Πιστοποίηση ως φορέα παροχής υπηρε-
σιών Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδο-
σκοπικού χαρακτήρα του Ν.Π.Ι.Δ.:

- Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής 
της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ξάνθης, με διακριτικό τίτλο 
«ΕΚΦΡΑΣΗ» και έδρα στην Ξάνθη.

Η διάρκεια της ειδικής πιστοποίησης είναι τέσσερα (4) 
έτη από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Απριλίου 2022

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης 

ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΥ   
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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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