
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για 
την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας 
που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορω-
νοϊού COVID-19.

2 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Προ-
στασίας του Πολίτη στον Γενικό Γραμματέα 
Αντεγκληματικής Πολιτικής στο Υπουργείο Προ-
στασίας του Πολίτη, επί θεμάτων της Γενικής 
Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Β1.α/οικ. 589 (1) 
Έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για 
την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας 
που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορω-
νοϊού COVID-19 .

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου πέμπτου της από 25.02.2020 Πράξης Νο-

μοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής 
και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού» (Α’  42), 
που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’  76).

β. των άρθρων 80, 84, 85 και 86 του ν. 4745/2020 «Ρυθ-
μίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υπο-
θέσεων του ν. 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της 
παρ. 1 του άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., ως προς την εύλογη 
διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα 
Δικηγόρων και άλλες διατάξεις» (Α’ 214).

γ. του ν. 3918/2011«Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστη-
μα υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31).

δ. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

ε. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005 - 
Α’ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

στ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α’ 148).

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

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

θ. του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

2. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

3. Το από 23.12.2021 ηλεκτρονικό μήνυμα του ΕΟΠΥΥ.
4. Την υπό στοιχεία Γ.Π. Β1α/οικ. 81340/28.12.2021 

εισήγηση της περ. (ε) της παρ. 5 του άρθρου 24 του 
ν. 4270/2014 (Α’ 143), σύμφωνα με την οποία από τις δια-
τάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού ύψους τριάντα εκατομμυρίων 
ευρώ, η οποία θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του 
υπό κατανομή ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις 
που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων προστασίας 
της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό» του Ε.Φ.1023- 
711-0000000 (Γενικές Κρατικές Δαπάνες) του Υπουργείου 
Οικονομικών.

5. Την ανάγκη κάλυψης έκτακτων αναγκών δημόσιας 
υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνο-
ϊού COVID-19, όπως τη διάθεση στο δημόσιο, ιδιωτικών 
κλινικών και ιδιωτικών θεραπευτηρίων, την υγειονομική 
κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομά-
δων, την αμοιβή των φαρμακοποιών για την συμμετοχή 
τους στην διαδικασία ενημέρωσης και επιβεβαίωσης της 
ημερομηνίας εμβολιασμού και διάθεσης self-test, την 
αποζημίωση ιδιωτών ιατρών για προγραμματισμό και 
διενέργεια εμβολιασμών και τηλεσυμβουλευτικής και την 
ένταξη απόρων και ανασφάλιστων ασθενών με χρονική 
νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου σε συμβεβλημένες 
με τον ΕΟΠΥΥ μονάδες αιμοκάθαρσης του ιδιωτικού το-
μέα, αποφασίζουμε:

Την έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Προϋπολογισμού 
του Υπουργείου Υγείας για την κάλυψη έκτακτων ανα-
γκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώ-
πιση του κορωνοϊού COVID- 19, με το ποσό των τριάντα 
εκατομμυρίων ευρώ (30.000.000,00 €) από τον κρατικό 
προϋπολογισμό κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο πέ-
μπτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχο-
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μένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού 
της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42) που κυρώθηκε με το 
άρθρο 1 του ν.4682/2020 (Α’ 76), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

Με το ανωτέρω ποσό της έκτακτης οικονομικής ενί-
σχυσης θα χρηματοδοτηθεί ο Εθνικός Οργανισμός Πα-
ροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) για τους λόγους που 
αναφέρονται στο υπό στοιχείο (5) του προοιμίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός 
 Οικονομικών Υγείας

 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

Ι

    Αριθμ. 7017/7/211 (2)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Προ-

στασίας του Πολίτη στον Γενικό Γραμματέα Αντε-

γκληματικής Πολιτικής στο Υπουργείο Προ-

στασίας του Πολίτη, επί θεμάτων της Γενικής 

Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής .

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 13, 41, της παρ. 3 του άρθρου 44 και 

του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133),

β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 - 
Α’ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α΄ 133),

γ) του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών 
Υπουργείου Δημόσιας, συύσταση Αρχηγείου Ελληνικής 
Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 41),

δ) του ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής 
Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γε-
νικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προ-
στασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμο-
διότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας 
του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α’ 73),

ε) της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4270/2014 «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμά-
τωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

στ) του άρθρου 18 του Κεφαλαίου ΣΤ’ του ν. 4625/2019 
«Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 
και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 139) και ιδίως της 
παρ. 5 αυτού,

ζ) του π.δ. 40/2011 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας 
Αντεγκληματικής Πολιτικής στο Υπουργείο Δικαιοσύ-
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (Α’ 105),

η) του άρθρου 17 του π.δ. 96/2017 «Οργανισμός 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων» (Α’ 136),

θ) του π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασί-
ας του Πολίτη και καθορισμό ς των αρμοδιοτήτων του» 
(Α’ 213),

ι) του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δη-
μόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομα-
σία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 159),

ια) του 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),

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

ιγ) του π.δ. 8/2020 «Εξαίρεση των Υπουργείων Προστα-
σίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Ναυτιλίας και Νησιω-
τικής Πολιτικής από την εφαρμογή των διατάξεων της 
παρ. 2 του άρθρου 35 και των άρθρων 36 και 37 του ν. 
4622/2019» (Α’ 7),

ιδ) του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών (Α’ 155),

ιε)της υπό στοιχεία Υ2/2019 απόφασης του Πρωθυ-
πουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργών» (Β’ 2901),

ιστ) της υπ’ αρ. 80/30.08.2019 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πο-
λίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστα-
σίας του Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου» (Β’ 3058),

ιζ) της υπ’ αρ. 25235/03.01.2022 απόφασης του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη 
«Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Αντεγκλημα-
τικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 2).

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

Άρθρο 1

1. Μεταβιβάζεται στον Γενικό Γραμματέα Αντεγκλημα-
τικής Πολιτικής, η άσκηση των αρμοδιοτήτων της Γενικής 
Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής και των υπαγό-
μενων σε αυτήν Υπηρεσιών, η οποία συστάθηκε με το 
π.δ. 40/2011 (Α’ 105) και μεταφέρθηκε στο Υπουργείο 
Προστασίας του Πολίτη σύμφωνα με την παρ. 5.1 του 
άρθρου 2 του π.δ. 81/2019 (Α’ 119), όπως αυτή τροπο-
ποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 4625/2019 
(Α’ 139).

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 
(Α΄ 133), οι αρμοδιότητες της προηγούμενης παραγρά-
φου που μεταβιβάζονται, περιγράφονται ως εξής:

(α) τη μέριμνα για την ομαλή και αποτελεσματική διοι-
κητική και οικονομική λειτουργία της Γενικής Γραμματεί-
ας Αντεγκληματικής Πολιτικής, καθώς και για τη σύνταξη 
και την υποβολή στον Υφυπουργό του Σχεδίου Δράσης 
της Γενικής Γραμματείας της οποίας προΐσταται, σε συ-
νεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, με την παράλληλη 
παρακολούθηση της εφαρμογής του, (β) την έγκριση των 
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περιγραμμάτων θέσεων ευθύνης, (γ) τη χορήγηση αδει-
ών στο πάσης φύσης προσωπικό Γενικής Γραμματείας 
Αντεγκληματικής Πολιτικής, (δ) την έκδοση αποφάσε-
ων καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας με αμοιβή του 
προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής 
Πολιτικής για την απασχόλησή του τις απογευματινές, 
νυκτερινές ώρες, τις αργίες και τις εξαιρέσιμες ημέρες, 
(ε) τα έγγραφα που απευθύνονται στα δικαστήρια και 
αναφέρονται σε ένδικα βοηθήματα και μέσα που έχουν 
ασκηθεί κατά πράξεων ή παραλείψεων των υπηρεσιών 
αρμοδιότητάς της, συμπεριλαμβανομένων των απόψεων 
της Διοίκησης σύμφωνα με το άρθρο 23 του π.δ. 18/1989 
(Α’ 8), για τις οργανικές μονάδες που υπάγονται απευθεί-
ας σε αυτήν, (στ) τα καθήκοντα αποφαινόμενου οργάνου 
αναφορικά με τη διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και 
εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων και έργων της Γενικής 
Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής, συμβατικού 
αντικειμένου μέχρι του ποσού των δέκα εκατομμυρίων 
(10.000.000,00) ευρώ, εξαιρουμένων των περιπτώσεων 
για τις οποίες απόφαση του Υπουργού ορίζει αποφαι-
νόμενο όργανο τον ίδιο ή άλλο όργανο. Ειδικότερα, με 
αρμοδιότητα στο πλαίσιο αυτό της τελικής υπογραφής 
για τις παρακάτω κατηγορίες διοικητικών πράξεων: (αα) 
διακήρυξης διαγωνισμών και πρόσκλησης υποβολής 
προσφορών, (ββ) συγκρότησης και ορισμού γνωμοδο-
τικών οργάνων διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και 
εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, (γγ) επικύρωσης των 
πρακτικών των γνωμοδοτικών οργάνων, (δδ) κατακύ-
ρωσης, ανάθεσης, σύναψης και τροποποίησης συμβά-
σεων, (εε) ματαίωσης διαδικασίας, κήρυξης έκπτωτου 
αναδόχου και μονομερούς λύσης συμβάσεων, και (στστ) 
των λοιπών πράξεων αρμοδιότητας αποφαινόμενου ορ-
γάνου.

3. Ο Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής 
ορίζεται διατάκτης του προϋπολογισμού της Γενικής 

Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής, εξαιρουμένων: 
α) των δαπανών για τις οποίες απόφαση του Υπουργού 
ορίζει διατάκτη τον ίδιο, β) της ανακατανομής των πι-
στώσεων του τακτικού προϋπολογισμού μεταξύ ειδι-
κών φορέων της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής 
Πολιτικής και της εν γένει μεταβολής του μεγέθους του 
προϋπολογισμού του Υπουργείου, οι οποίες παραμέ-
νουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Υπουργού 
Προστασίας του Πολίτη.

4. Όπου ειδική διάταξη τυπικού νόμου ορίζει ότι μέρος 
ή το σύνολο των παραπάνω αρμοδιοτήτων ασκούνται 
από συγκεκριμένα ιεραρχικά κατώτερα όργανα των επί 
μέρους υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αντεγκλη-
ματικής Πολιτικής αυτές συνεχίζουν να ισχύουν ως έχουν 
στο μέτρο που δεν προσκρούουν σε ρητή διάταξη του 
ν. 4622/2019.

5. Για τα εισηγητικά σημειώματα ή άλλα υπηρεσιακά 
έγγραφα των επί μέρους Υπηρεσιών της Γενικής Γραμμα-
τείας Αντεγκληματικής Πολιτικής, που σχετίζονται με την 
άσκηση των αρμοδιοτήτων, οι οποίες μεταβιβάζονται 
σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1-4 του παρόντος, 
αποφασίζον όργανο ορίζεται ο Γενικός Γραμματέας Αντε-
γκληματικής Πολιτικής.

Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Ιανουαρίου 2022

Ο Υφυπουργός 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ   
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*02000240801220004*

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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