
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 17708 
2η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 13958/11-07-2022 

κοινής υπουργικής απόφασης «Πρόγραμμα 

’’Τουρισμός για όλους’’ 2022» (Β’  3652), όπως 

τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 14803/22.07.2022 

(Β’ 3949) όμοια απόφαση.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 4933/2022 «Προ-

σαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 
(ΕΕ) 2019/2161 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 για την τροπο-
ποίηση της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και 
των Οδηγιών 98/6/ΕΚ, 2005/29/ΕΚ και 2011/83/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά στην καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισμό 
των κανόνων της Ένωσης για την προστασία των κατα-
ναλωτών και άλλες διατάξεις» (Α’ 99).

2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (L 119) και τον 
ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσω-
πικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση 
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).

3. Το άρθρο 56 του ν. 4955/2022 «Ενσωμάτωση στην 
ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262 του 
Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2019 για τη θέσπιση 
του γενικού καθεστώτος των ειδικών φόρων κατανά-
λωσης (αναδιατύπωση) (L 58), άσκηση της τελωνειακής 

αντιπροσώπευσης και ρύθμιση επαγγέλματος τελω-
νειακού αντιπροσώπου, λοιπές τελωνειακές και φο-
ρολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις» 
(Α’ 139).

4. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρο-
νικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

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. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

7. Το άρθρο 47 του ν.  4623/2019 «Ρυθμίσεις του 
Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή δι-
ακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επεί-
γοντα ζητήματα» (Α’ 134).

8. Τον ν. 4174/2013 «Κώδικας Φορολογικής Διαδικα-
σίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 170).

9. Τα άρθρα 3 και 11 του ν. 4557/2018 «Πρόληψη και 
καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματι-
κές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρο-
μοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 139).

10. Το άρθρο 37 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατά-
ξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 94).

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

12. Το άρθρο 32 του ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγ-
χος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007-2013» (Α’ 267).

13. Την παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 «Ανα-
βάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 102).

14. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).
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15. Το π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυ-
πουργών» (Α’ 142).

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

17. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).

18. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

19. Το π.δ. 127/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Τουρισμού» (Α’ 157).

20. To π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάρτιση Υπουργείων και Καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

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

22. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

23. Το άρθρο 5 της υπό στοιχεία οικ. 2/54366/ΔΛΓΚ/
1.7.2019 απόφασης του αναπληρωτή Υπουργού Οικο-
νομικών «Καθορισμός λειτουργίας τραπεζικών λογαρια-
σμών και ταμειακός προγραμματισμός, των φορέων της 
Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παρ. 10 του 
άρθρου 69Α του ν. 4270/2014, όπως ισχύει» (Β’ 2680).

24. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό 
Επικρατείας» (Β’ 2902).

25. Την υπ’ αρ. 1786/14.2.2022 κοινή απόφαση του του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθε-
ση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 638).

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

27. Την υπ’  αρ. 51875/07.05.2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

28. Την υπ’  αρ. 281/11.1.2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Τουρισμού «Ανάθε-
ση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Τουρισμού, Σοφία 
Ζαχαράκη» (Β’ 35).

29. Την υπ’ αρ. 38427/29.10.2021 απόφαση του Υπουρ-
γού Επικρατείας «Τροποποίηση του καταστατικού της 
ανώνυμης εταιρείας “Κοινωνία της Πληροφορίας Μονο-
πρόσωπη Α.Ε.” και κωδικοποίηση αυτού» (Β’ 5111).

30. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019/23.10.2019 από-
φαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου 
Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφο-
ριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργεί-
ου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

31. Την υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 2020/25.2.2020 από-
φαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας 
Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά 
Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762).

32. Την υπ’ αρ. 77602/12-07-2021 απόφαση Υφυπουρ-
γού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Έγκριση Ειδικού Προ-
γράμματος αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών: στόχοι 
και σύστημα διαχείρισης» (Β’ 3391).

33. Την υπ’ αρ. 14645/11-02-2022 (ΑΔΑ: 6ΩΗΕ46ΜΤΛΡ-
7Η8)Εγκύκλιο Οδηγιών για την Έγκριση και Χρηματοδό-
τηση του ΠΔΕ 2022 και τον Προγραμματισμό Δαπανών 
ΠΔΕ 2023-2025.

34. Την υπ’ αρ. 68974/07-07-2022 (ΑΔΑ:6ΦΝ346ΜΤΛΡ-
ΖΔΞ) απόφαση ένταξης της πράξης «Τουρισμός για 
Όλους για τα έτη 2022-2025» με κωδικό ΟΠΣ 5183770 
στο «Ειδικό Πρόγραμμα Εκτάκτων Αναγκών 2021-2025».

35. Την υπό στοιχεία 29810 ΕΞ 2020/23.10.2020 από-
φαση του Υπουργού Επικρατείας «Διαδικασία αυθεντι-
κοποίησης υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές 
δημόσιες υπηρεσίες» (Β’ 4798).

36. Την υπό στοιχεία 6810 ΕΞ 2021/9.3.2021 κοινή από-
φαση του Υπουργού Επικρατείας και του Υφυπουργού 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Λειτουργία Εθνικού Μητρώ-
ου Επικοινωνίας» (Β’ 988).

37. Την υπό στοιχεία ΥΠΟΙΚ 85272 ΕΞ 2022/17.06.2022 
Γνωμοδότηση της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύ-
σεων του Υπουργείου Οικονομικών.

38. Το υπό στοιχεία 3122/864 Α1/5.6.2020 (υπ’ αρ. 
Υπουργείου Τουρισμού 8658/10.6.2020) έγγραφο της 
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία», όπου βεβαιώνεται ότι η δράση κρίθηκε μη 
επιλέξιμη για συγχρηματοδότηση.

39. Την υπ’ αρ. 13733/07.07.2022 εισήγηση της Προϊ-
σταμένης της Γ.Δ.Ο.Δ.Υ. του Υπουργείου Τουρισμού.

40. Tην υπ’ αρ. 13958/11-07-2022 (ΑΔΑ:688Γ465ΧΘΟ-
ΤΞ) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
Τουρισμού και Επικρατείας «Πρόγραμμα ’’Τουρισμός 
για όλους’’ 2022» (Β’ 3652), όπως τροποποιήθηκε με την 
υπ’ αρ. 14803/22.07.2022 (Β’ 3949) όμοια απόφαση.

41. Την υπ’ αρ. 17680/13-09-2022 εισήγηση της Προ-
ϊσταμένης της Γ.Δ.Ο.Δ.Υ. του Υπουργείου Τουρισμού, 
σύμφωνα με την οποία προκαλείται πρόσθετη δαπάνη 
στον κρατικό προϋπολογισμό.

42. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται στον 
κρατικό προϋπολογισμό επιπλέον δαπάνη ποσού δώδε-
κα εκατομμυρίων (12.000.000) για τα έτη 2022-2023 που 
θα επιβαρύνει το εθνικό σκέλος του Εθνικού Προγράμ-
ματος Ανάπτυξης του ειδικού φορέα 1045501-0000000, 
ΣΑΝΑ 711 του έργου με ενάριθμο 2022ΝΑ71100000, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 13958/11-07-2022 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Τουρισμού 
και Επικρατείας «Πρόγραμμα ’’Τουρισμός για όλους’’ 
2022» (Β’ 3652), όπως τροποποιήθηκε μα την υπ’ αρ. 
14803/22.07.2022 (Β’ 3949) όμοια απόφαση, ως εξής:

1. Τροποποιούμε το τέταρτο εδάφιο του χωρίου που 
προηγείται του άρθρου 1 του διατακτικού της ως άνω 
απόφασης και το χωρίο αυτό διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Την κατάρτιση προγράμματος ενίσχυσης της ζή-
τησης του εγχώριου τουρισμού “Τουρισμός για Όλους“ 
για τα έτη 2022 - 2025, το οποίο θα πραγματοποιείται σε 
ετήσιους κύκλους και, συγκεκριμένα, την υλοποίηση του 
πρώτου κύκλου του προγράμματος με τίτλο “Τουρισμός 
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για Όλους 2022”. Το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 
2022» υλοποιείται μέχρι τις 30.6.2023. Η «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Μ.Α.Ε.» (Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε./www.ktpae.gr) 
ορίζεται Φορέας Υλοποίησης του προγράμματος. Για 
το πρόγραμμα “Τουρισμός για Όλους 2022” καταβάλ-
λεται ποσό ύψους σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων 
διακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (€44.240.000), που 
αφορά σε δαπάνες χορήγησης της οικονομικής διευ-
κόλυνσης στους δικαιούχους για τον πρώτο κύκλο, οι 
οποίες ανέρχονται σε ποσό ύψους σαράντα τριών εκα-
τομμυρίων ευρώ (€43.000.000), καθώς και ποσό που 
αφορά σε δαπάνες υλοποίησης που ορίζεται βάσει της 
Προγραμματικής Συμφωνίας, που υπεγράφη μεταξύ του 
Υπουργείου Τουρισμού και της Κ.Τ.Π. Μ.Α.Ε., οι οποίες 
δεν υπερβαίνουν το ποσό του ενός εκατομμυρίου δια-
κοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (€ 1.240.000)».

2. Στο άρθρο 5 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Προκειμένου να διατεθούν άυλες ψηφιακές κάρτες 

σε επιπλέον δικαιούχους με βάση τον εκάστοτε προϋ-
πολογισμό του Προγράμματος, διεξάγονται νέες ηλε-
κτρονικές κληρώσεις. Οι κληρώσεις αυτές διεξάγονται 
με βάση τον Προσωρινό Πίνακα Δυνητικών Δικαιούχων, 
αφαιρουμένων των ήδη κληρωθέντων οριστικών δικαι-
ούχων του Προγράμματος».

3. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’  αρ. 13958/11-07-2022 
(ΑΔΑ:688Γ465ΧΘΟ-ΤΞ) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης, Τουρισμού και Επικρατείας «Πρόγραμμα ’’Του-
ρισμός για όλους’’ 2022» (Β’ 3652), όπως τροποποιήθηκε 
με την υπ’ αρ. 14803/22.07.2022 (Β’ 3949) όμοια απόφαση.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός  Υφυπουργός Ανάπτυξης
Οικονομικών  και Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Υφυπουργός Ψηφιακής  Υφυπουργός
Διακυβέρνησης  Τουρισμού

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Επικρατείας 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ   
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*02048801609220004*

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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