
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 90 
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 81/24.05.2022 κοινής 

υπουργικής απόφασης «Πρόγραμμα χρηματοδό-

τησης για την οικονομική στήριξη επιχειρήσεων 

έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορί-

ας και περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων, 

των παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμ-

βέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, των ρα-

διοφωνικών σταθμών, του περιοδικού τύπου και 

των επιχειρήσεων ηλεκτρονικών μέσων ενημέ-

ρωσης» (Β’ 2568). 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ 

 Έχοντας υπόψη:
Ι.1. Τα άρθρα 32 και 33 του ν. 4934/22 «Ένταξη των 

περιοχών ισχύος του Kτηματολογικού κανονισμού Δωδε-
κανήσου στο Eθνικό Kτηματολόγιο, εφαρμογή σε αυτές 
της κοινής εθνικής νομοθεσίας - Διασύνδεση Ληξιαρχεί-
ων και «Ελληνικού Κτηματολογίου» - Καταχώριση αγω-
γών και αιτήσεων στα κτηματολογικά φύλλα και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 100).

2. Το άρθρο 86 του ν. 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυ-
ξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 53).

3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητι-
κών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» 
(Α’ 133) και ιδίως το άρθρο 28.

4. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ.  63/2005, 
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019.

5. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνη-

τικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδί-
κτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (Α’ 112) σε 
συνδυασμό με τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση 
(Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2012 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές 
Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδη-
γίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις (Α’ 184).

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

7. Τον ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Κα-
ταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπη-
ρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων 
του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74) 
και ιδίως το άρθρο 1.

8. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, 
Α΄45) και ιδίως το άρθρο 6 και τα άρθρα 13-15.

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

10. Το άρθρο 5 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευ-
ση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθο-
ρισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

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

12. Το π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυ-
πουργών» (Α’ 142).

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

14. Το π.δ. 98/2020 «Οργανισμός της Προεδρίας της 
Κυβέρνησης» (Α’ 236).

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

16. Την υπό στοιχεία Υ26/13.08.2021 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουρ-
γό στον Πρωθυπουργό, Ιωάννη Οικονόμου» (Β’ 3788).
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17. Το άρθρο τρίτο της από 30.3.2020 Πράξης Νομο-
θετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της παν-
δημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγου-
σες διατάξεις» (Α’ 75) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 
1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο τέταρτο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετι-
κού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των 
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 84) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104).

18. Το άρθρο 107 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και ιδίως το στοιχείο β’ της 
παρ. 3 του άρθρου αυτού.

19. Τον υπ’ αρ. 651/2014 Κανονισμό (ΕΕ) της Επιτρο-
πής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων 
κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική 
αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συν-
θήκης (ΕΕ L 187/1 της 26.6.2014).

20. Την υπό στοιχεία C(2020) 1863/19.03.2020 ανακοί-
νωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό πλαί-
σιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να 
στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας 
έξαρσης της νόσου COVID-19».

21. Την υπό στοιχεία 59886/ΕΥΚΕ913/11.06.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
και Οικονομικών «Λειτουργία του Πληροφοριακού Συ-
στήματος Σώρευσης Κρατικών ενισχύσεων Ήσσονος 
Σημασίας» (Β’ 2417 - ΑΔΑ: ΩΦ7Π46ΜΤΛΡ-ΔΝΩ).

22. Το υπόδειγμα πίνακα, που περιλαμβάνεται ως 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III στην τροποποιούμενη με την παρούσα 
κοινή υπουργική απόφαση, με την αναλυτική καταγρα-
φή των δικαιούχων που θα υπαχθούν στο πρόγραμμα 
χρηματοδότησης, προσδιορισμό των δικαιούμενων πο-
σών ανά δικαιούχο όσο και του αποδοτέου στον ΕΔΟ-
ΕΑΠ ποσού, ο οποίος (πίνακας) θα συμπεριλαμβάνεται 
απαραιτήτως στα δικαιολογητικά εκκαθάρισης και θα 
αποσταλεί από τον ΕΔΟΕΑΠ στη Διεύθυνση Εποπτείας 
Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Επικοινω-
νίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης το 
αργότερο έως 20 Ιουνίου 2022.

ΙΙ. Την υπό στοιχεία CM/Rec (2018) 1 Σύσταση της 
Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης 
«Πολυφωνία στα Μέσα και Διαφάνεια στο Ιδιοκτησι-
ακό Καθεστώς των Μέσων», που υιοθετήθηκε στις 7 
Μαρτίου 2018, και τα Συμπεράσματα του Συμβουλί-
ου Υπουργών της Ε.Ε. σχετικά με τη διασφάλιση ενός 
ελεύθερου και πολυφωνικού συστήματος μέσων ενη-
μέρωσης (2020/C 422/08).

ΙΙΙ. Την ανάγκη οικονομικής στήριξης των επιχειρή-
σεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας, 
καθώς και των αντίστοιχων περιφερειακών και τοπικών 
εφημερίδων, των παρόχων περιεχομένου περιφερειακής 
εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, των ραδιοφω-
νικών σταθμών, του περιοδικού τύπου και των ιδιωτικών 
επιχειρήσεων ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης, καθώς 
προάγουν την πολυφωνία, τον πλουραλισμό και την ποι-
ότητα στον δημόσιο διάλογο.

IV. Το γεγονός ότι οι ως άνω επιχειρήσεις επλήγησαν ιδι-
αιτέρως κατά την πρόσφατη οικονομική κρίση και τις δυ-

σχερείς συνθήκες που προκλήθηκαν από την πανδημία του 
COVID-19, καθώς και λόγω της οικονομικής αβεβαιότητας 
που προκύπτει από συνθήκες παρατεταμένης οικονομι-
κής δυσπραγίας, εξαιτίας των έκτακτων μέτρων που έχουν 
ληφθεί για την αποτροπή της διασποράς του κορωνοϊού.

V. Την ανάγκη στήριξης των εργαζομένων που απασχο-
λούνται στις ως άνω επιχειρήσεις, της διατήρησης των 
υφιστάμενων θέσεων απασχόλησης και της αποτροπής 
επιδείνωσης του εργασιακού περιβάλλοντος στο ως άνω 
πεδίο οικονομικής δραστηριότητας, εξαιτίας των ιδιαίτε-
ρων συνθηκών που διαμορφώθηκαν από την πανδημία.

VI. Τη δυνατότητα οικονομικής στήριξης των ως άνω 
επιχειρήσεων βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 86 του ν. 4674/2020, η οποία πρέ-
πει να λάβει χώρα με αντικειμενικά και ισότιμα κριτήρια. 
Υπό την έννοια αυτή, αντικειμενικό κριτήριο για τη δι-
αμόρφωση προγράμματος στήριξης δύναται να απο-
τελέσει η συνολική ή μερική κάλυψη της εισφοράς της 
περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του α.ν. 248/1967 (Α’ 243) 
για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, ίδια για όλους τους 
δυνητικούς δικαιούχους, προκειμένου να διασφαλιστούν 
η απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία και η συνέχιση 
παροχής των υπηρεσιών που προσφέρουν σε όλη τη 
διάρκεια των συνθηκών της πανδημίας.

VIΙ. Την ανάγκη διασφάλισης της τήρησης της δη-
μοσιογραφικής ηθικής και δεοντολογίας, όπως αυτές 
αποτυπώνονται στους σχετικούς Κώδικες Επαγγελμα-
τικής Ηθικής και Δεοντολογίας, ως προϋπόθεση για την 
υπαγωγή μιας εκ των ανωτέρω επιχειρήσεων στο παρόν 
πρόγραμμα χρηματοδότησης.

VIΙΙ. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί-
ται επιπλέον δαπάνη, πέραν αυτής που έχει προβλεφθεί 
κατά την έκδοση της υπ’ αρ. 81/24.05.2022 (Β’ 2568) κοι-
νής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, αποφασίζου-
με:

Άρθρο 1
Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 81/ 

24.05.2022 (Β’ 2568) κοινής υπουργικής απόφασης, προ-
στίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Ήδη υποβληθείσες 
στον ΕΔΟΕΑΠ αιτήσεις δικαιούχων του άρθρου 1 της 
υπ’ αρ. 81/24.05.2022 (Β’ 2568) κοινής υπουργικής από-
φασης, δε χρειάζεται να υποβληθούν εκ νέου, δύνανται, 
ωστόσο, οι αιτούντες να υποβάλλουν συμπληρωματικά 
δικαιολογητικά, εφόσον απαιτούνται».

Άρθρο 2
Η παρ.  2 του άρθρου 4 της υπ’  αρ.  81/24.05.2022 

(Β’ 2568) κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται 
ως εξής: «2. Η αίτηση δύναται να υποβληθεί μέσω ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου σε ηλεκτρονική διεύθυνση 
η οποία θα ανακοινωθεί στον ιστότοπο του ΕΔΟΕΑΠ, 
ειδικώς για τη συγκεκριμένη διαδικασία. Η προθεσμία 
υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επομένη της 
έναρξης ισχύος της παρούσας και λήγει στις 14 Ιουνίου 
2022. Η προθεσμία αυτή είναι αποκλειστική. Ανάρτηση 
της παρούσας απόφασης θα πραγματοποιηθεί και στον 
ιστότοπο του ΕΔΟΕΑΠ».
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Άρθρο 3
Στην παρ. 4 του άρθρου 4 η φράση «έως τις 17 Ιουνίου 

2022» αντικαθίσταται από τη φράση έως 20 Ιουνίου 2022».

Άρθρο 4
Η παρ.  vi του άρθρου 5 της υπ’  αρ.  81/24.05.2022 

κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 2568), αντικαθίσταται 
ως εξής: «vi. Οι δικαιούχοι του άρθρου 1 της παρούσας 
πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α) να μην έχουν στη διάθεσή τους προηγούμενη ενίσχυ-
ση η οποία έχει κηρυχθεί ασυμβίβαστη με απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και επιπλέον, αα) οι μεγάλες και 
μεσαίες επιχειρήσεις να μην ήταν προβληματικές κατά την 
έννοια του Κανονισμού αριθ. 651/2014 στις 31 Δεκεμβρίου 
2019 και ββ) οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως 
ορίζονται στην παρ. 9 του άρθρου 2 της παρούσας, ακόμα 
και αν ήταν προβληματικές την 31.12.2019 κατά τη στιγμή 
χορήγησης της ενίσχυσης: i) να μην υπάγονται σε συλλογι-
κή πτωχευτική διαδικασία ή άλλη διαδικασία αφερεγγυό-
τητας και ii) να μην έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν 
έχουν ακόμη αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση 
εγγύησης και να μην έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρω-
σης και υπόκεινται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης. Επι-
χείρηση που ήταν, κατά τα ανωτέρω, προβληματική την 
31η Δεκεμβρίου 2019, αλλά, στη συνέχεια, έπαυσε να είναι, 
δύναται να επιλεχθεί. Ο έλεγχος της εν λόγω προϋπόθεσης 
γίνεται και σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης σύμφωνα με τον 
ορισμό του άρθρου 2 της παρούσας».

Άρθρο 5
Η παρ. 1 του άρθρου 10 της υπ’ αρ. 81/24.05.2022 κοι-

νής υπουργικής απόφασης (Β’ 2568), αντικαθίσταται ως 

εξής: «1. Οι δικαιούχοι του άρθρου 1 της παρούσας υπά-
γονται στο πρόγραμμα χρηματοδότησης με απόφαση 
του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό στον οποίο έχουν 
ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοι-
νωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης, 
η οποία εκδίδεται το αργότερο την 30/6/2022. Η εν λόγω 
απόφαση αναρτάται αυθημερόν και πάντως όχι μετά την 
πάροδο της ανωτέρω ημερομηνίας στη Διαύγεια, σύμ-
φωνα με τα παρασχεθέντα από τον ΕΔΟΕΑΠ στοιχεία, 
κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Εποπτείας Μέσων 
Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και 
Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης και της προ-
ηγούμενης απλής γνώμης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
του άρθρου 9. Στην ως άνω απόφαση αναφέρονται οι τε-
λικοί δικαιούχοι, οι οποίοι έχουν υπαχθεί στο πρόγραμμα 
χρηματοδότησης».

Άρθρο 6
Κατά τα λοιπά παραμένει ως έχει η υπ’ αρ. 81/24.05.2022 

κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 2568).

Άρθρο 7
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Ιουνίου 2022

Ο Αναπληρωτής  Ο Υφυπουργός
Υπουργός Οικονομικών  στον Πρωθυπουργό

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ   
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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,


