
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 112178 
   Σύσταση του Ελληνικού Τμήματος της Επιτρο-

πής Παρακολούθησης του Προγράμματος Δια-

συνοριακής Συνεργασίας INTERREG VI-A «Ελλά-

δα- Βουλγαρία» 2021-2027.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-

νηση 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 (Α΄ 133).

2. Τον ν. 4914/2022 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική 
Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας “Εθνι-
κό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.” και άλλες δια-
τάξεις» (Α΄ 61), και ειδικότερα το άρθρο 30, την παρ. 14 
του άρθρου 63 και την παρ. 9 του άρθρου 65 αυτού.

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

4. Τον ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α΄ 87).

5. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων» (Α’ 15).

6. 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).

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

8. Το π.δ. 63/2020 «Σύσταση και Γενικών και Ειδικών 
Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών 
Γραμματειών» (Α’ 156).

9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1060 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 2021, 
«για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινω-

νικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής, το Ταμείο Δίκαιης Με-
τάβασης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και 
Υδατοκαλλιέργειας, και δημοσιονομικών κανόνων για τα 
εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευ-
σης και Ένταξης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και 
το Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης 
των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων».

10. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1059 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 
2021, «για τις ειδικές διατάξεις που διέπουν τον στόχο 
«Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg), ο οποίος 
υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και τους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματο-
δότησης».

11. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 
240/2014 της Επιτροπής, της 7ης Ιανουαρίου 2014, σχετι-
κά με τον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την εται-
ρική σχέση στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών 
και επενδυτικών ταμείων.

12. Την υπό στοιχεία Υ33/9.9.2021 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» 
(Β΄ 4198).

13. Την υπό στοιχεία 109283/EΥΘΥ1012/23-10-2015 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού, αναφορικά με την «Αναδιάρθρωση της Ειδι-
κής Υπηρεσίας Διαχείρισης των ΕΠ του στόχου Ευρωπα-
ϊκής Εδαφικής Συνεργασίας της παρ. 5 του άρθρου 5 του 
ν. 4314/2014 και κατάργηση της 175294/ΔΙΟΕ 196/07-
06-2002 (Β’ 730)» (Β’ 2362).

14. Την υπό στοιχεία C(2022) final 6635/13.9.2022 
Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση 
του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg VI-A «Ελλά-
δα-Βουλγαρία» 2021-2027 (CCI 2021TC16RFCB021), για 
στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανά-
πτυξης, στο πλαίσιο του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική 
Συνεργασία».

15. Την οικεία εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχεί-
ρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου 
«Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία».

16. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Άρθρο 1
Σύσταση του Ελληνικού Τμήματος της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του Προγράμματος

Με την παρούσα συστήνεται το Ελληνικό Τμήμα της 
Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Συνερ-
γασίας Interreg VI-A «Ελλάδα-Βουλγαρία» 2021-2027, 
το οποίο, μαζί με τους εκπροσώπους των αρχών που 
ορίζονται από τη βουλγαρική πλευρά, αποτελούν την 
Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος.

Η σύνθεση του ελληνικού τμήματος έχει ως εξής:
1. Μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης ορίζονται:
A. Με δικαίωμα ψήφου:
- Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του 

ΕΤΠΑ και ΤΣ
- Εκπρόσωπος της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ
- Ο Περιφερειάρχης της Περιφέρειας Κεντρικής Μα-

κεδονίας
- Ο Περιφερειάρχης της Περιφέρειας Ανατολικής Μα-

κεδονίας - Θράκης
- Εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας
- Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας
- Εκπρόσωπος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επι-

τροπής
- Εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων 

με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ)
Β. Χωρίς δικαίωμα ψήφου:
α) Ο Προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής 
β) Εκπρόσωποι δημοσίων αρχών:
- Εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών
- Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών
- Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
- Εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-

μάτων
- Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινω-

νικών Υποθέσεων
- Εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας
- Εκπρόσωπος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας
- Εκπρόσωπος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
- Εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλη-

τισμού
- Εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης
- Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών
- Εκπρόσωπος του Υπουργείου Μετανάστευσης και 

Ασύλου
- Εκπρόσωπος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρ-

νησης
- Εκπρόσωπος του Υπουργείου Υποδομών και Μετα-

φορών
- Εκπρόσωπος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιω-

τικής Πολιτικής
- Εκπρόσωπος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων
- Εκπρόσωπος του Υπουργείου Τουρισμού
- Εκπρόσωπος του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και 

Πολιτικής Προστασίας
γ) Εκπρόσωποι των αρχών συντονισμού, πιστοποίησης 

και ελέγχου:
- Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού 

του Σχεδιασμού, της Αξιολόγησης και της Εφαρμογής 
(ΕΥΣΣΑΕ)

- Εκπρόσωπος της Αρχής Πιστοποίησης και Εξακρίβω-
σης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων

- Εκπρόσωπος της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγ-
χου

- Εκπρόσωπος του Αυτοτελούς Τμήματος Συντονισμού 
για την Καταπολέμηση της Απάτης (ΑFCOS) της Εθνικής 
Αρχής Διαφάνειας

δ) Εκπρόσωποι των οικονομικών και κοινωνικών εταί-
ρων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων:

- Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιο-
μηχανιών (ΣΕΒ)

- Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων 
Ελλάδας (KEEE)

- Εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελ-
λάδας (ΟΕΕ)

- Εκπρόσωπος της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων 
και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.

- Εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Εθελοντικών Μη Κυ-
βερνητικών Οργανώσεων Ελλάδας

ε) Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συγκε-
κριμένα:

- Εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής 
Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης

- Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
2. Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης που εκ-

προσωπούν φορέα που προβλέπεται στην παρούσα 
απόφαση, ορίζονται από τον αντίστοιχο φορέα εγγρά-
φως και το όνομά τους γνωστοποιείται στην Ειδική Υπη-
ρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία». Η ίδια 
διαδικασία ακολουθείται κάθε φορά που υπάρχει αλλαγή 
εκπροσώπου.

3. Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης αναπλη-
ρώνονται από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα μόνο σε πε-
ρίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους. Στην περίπτωση 
αναπλήρωσης το όνομα του αναπληρωτή γνωστοποι-
είται εγγράφως στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή 
Εδαφική Συνεργασία».

4. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης μπορούν να συμ-
μετέχουν και άλλοι εκπρόσωποι υπουργείων, οργανι-
σμών και περιφερειών χωρίς δικαίωμα ψήφου. Επιπλέον 
στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης μπο-
ρούν να προσκαλούνται ως σύμβουλοι μη μόνιμα μέλη, 
όπως ειδικοί επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες σε οικονο-
μικά, τεχνικά, κοινωνικά, επιστημονικά και λοιπά θέματα 
ανάλογα με την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης.

5. Στη σύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης δι-
ασφαλίζεται, κατά το δυνατόν, η ισόρροπη συμμετοχή 
ανδρών και γυναικών.

Άρθρο 2
Αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης του 
Προγράμματος

Η Επιτροπή Παρακολούθησης έχει ως αποστολή την 
παρακολούθηση της υλοποίησης του Προγράμματος 
Συνεργασίας Interreg VI-A «Ελλάδα-Βουλγαρία» 2021-
2027 και ασκεί τα καθήκοντά της σύμφωνα με τα άρθρα 
22 και 30 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1059 (INTERREG).
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1. Ειδικότερα, η Επιτροπή Παρακολούθησης εξετάζει:
α) την πορεία προς την υλοποίηση του προγράμμα-

τος και την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων του 
προγράμματος Interreg,

β) όλα τα ζητήματα που επηρεάζουν την επίδοση του 
προγράμματος Interreg και τα μέτρα που έχουν ληφθεί 
για την αντιμετώπιση των εν λόγω ζητημάτων,

γ) όσον αφορά τα χρηματοδοτικά μέσα, τα στοιχεία της 
εκ των προτέρων αξιολόγησης που απαριθμούνται στην 
παρ. 3 του άρθρου 58 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060 
και το έγγραφο στρατηγικής που αναφέρεται στην παρ. 1 
του άρθρου 59 του εν λόγω κανονισμού,

δ) την πρόοδο που έχει σημειωθεί στη διεξαγωγή αξι-
ολογήσεων, περιλήψεων αξιολογήσεων και την ενδεχό-
μενη συνέχεια που δόθηκε στα πορίσματα,

ε) την υλοποίηση δράσεων επικοινωνίας και προβολής,
στ) την πρόοδο στην υλοποίηση των πράξεων Interreg 

στρατηγικής σημασίας και, κατά περίπτωση, των μεγά-
λων έργων υποδομής και

ζ) την πρόοδο όσον αφορά την ανάπτυξη διοικητικού 
ανθρώπινου δυναμικού των δημόσιων οργανισμών και 
των δικαιούχων, κατά περίπτωση.

2. Πέρα από τα καθήκοντά της που αφορούν την επι-
λογή των πράξεων που απαριθμούνται στο άρθρο 22 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1059 (INTERREG), η Επιτροπή 
Παρακολούθησης εγκρίνει:

α) τη μεθοδολογία και τα κριτήρια που χρησιμοποιού-
νται για την επιλογή των πράξεων, συμπεριλαμβανομέ-
νων τυχόν σχετικών αλλαγών, έπειτα από κοινοποίηση 
στην Επιτροπή, όταν ζητείται, σύμφωνα με το άρθρο 22 
παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1059 (INTERREG), με 
την επιφύλαξη των στοιχείων β), γ) και δ) της παρ. 3  του 
άρθρου 33 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060,

β) το σχέδιο αξιολόγησης και κάθε τροποποίησή του,
γ) κάθε πρόταση της διαχειριστικής αρχής για τροπο-

ποίηση του Προγράμματος Interreg, μεταξύ άλλων για 
μεταφορά σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 19 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1059 (INTERREG), και

δ) την τελική έκθεση επιδόσεων.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τουλάχιστον 

μία φορά κατ’ έτος και εξετάζει όλα τα ζητήματα που 

επηρεάζουν την πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων 
του προγράμματος.

Άρθρο 3
Λειτουργία της Επιτροπής Παρακολούθησης του 
Προγράμματος

Η Επιτροπή Παρακολούθησης θεσπίζει τον Εσωτερι-
κό Κανονισμό Λειτουργίας της, κατόπιν εισήγησης της 
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συ-
νεργασία». Η Επιτροπή Παρακολούθησης εγκρίνει τον 
Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της κατά την πρώτη 
συνεδρίασή της.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συ-
νεργασία» υποστηρίζει το έργο της Επιτροπής Παρακο-
λούθησης με κάθε ενέργεια που είναι αναγκαία για την 
απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία της, παρέ-
χει έγκαιρα σε αυτήν τις πληροφορίες που είναι αναγκαί-
ες για την εκτέλεση των καθηκόντων της και διασφαλίζει 
την εφαρμογή και την τήρηση των αποφάσεων και των 
συστάσεών της.

Η Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος αναλαμβάνει 
τη γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής Παρακο-
λούθησης, κυρίως οργανώνοντας τις συσκέψεις, προ-
ετοιμάζοντας τα απαραίτητα έγγραφα και τηρώντας τα 
πρακτικά.

Οι δαπάνες για τη λειτουργία της Επιτροπής Παρακο-
λούθησης θα καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της 
Τεχνικής Βοήθειας του Προγράμματος.

Άρθρο 4
Τελικές Διατάξεις

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 22 Νοεμβρίου 2022

Ο Υπουργός

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ   
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*02060983011220004*

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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