
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ 1116601 
ΕΞ 2017/31.7.2017 απόφαση της Υφυπουργού 
Οικονομικών «Καθορισμός όρων και προϋποθέ-
σεων για τη χορήγηση άδειας εγκεκριμένου απο-
θηκευτή προϊόντων υποκείμενων σε Ειδικό Φόρο 
Κατανάλωσης» (Β΄ 2744).

2 Χαρακτηρισμός της συμμετοχής των Μονάδων 
του Πολεμικού Ναυτικού στην επιχείρηση «IRINI», 
ως ειδική αποστολή σε επιχειρήσεις.

3 Απλούστευση της διαδικασίας για την έκδοση βε-
βαίωσης επαγγελματία αγρότη.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Α.1001 (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ 1116601 

ΕΞ 2017/31.7.2017 απόφαση της Υφυπουργού Οι-

κονομικών «Καθορισμός όρων και προϋποθέσε-

ων για τη χορήγηση άδειας εγκεκριμένου αποθη-

κευτή προϊόντων υποκείμενων σε Ειδικό Φόρο 

Κατανάλωσης» (Β΄ 2744). 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001) και 

ειδικότερα των άρθρων 55, 56, 62, 63 και της περ. γ της 
παρ. 2 του άρθρου 64 (Α΄ 265).

β) Του κεφαλαίου Α΄ του ν. 4389/2016 «Σύσταση Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» και ειδικότερα του 
άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 
αυτού (Α΄ 94).

2. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α. 1125859 ΕΞ 2020/
23-10-2020 (Β΄4738) απόφαση του Διοικητή της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

3. Την υπ’ αρ. 1/20-01-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του 

Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 
41 του ν. 4389/2016, ως και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/
30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης 
της Α.Α.Δ.Ε. και υπό στοιχεία 5294ΕΞ2020/17-01-2020 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της 
θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων».

4. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α΄ 181).

5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α΄ 121 και Α΄126 για διόρθωση σφάλματος).

6. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού 
και Υφυπουργών» (Β΄ 2901).

7. Την υπ’ αρ. 339/18.07.2019 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο 
Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).

8. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ 
1116601 ΕΞ 2017 (Β΄ 2744) απόφασης της Υφυπουργού 
οικονομικών με στόχο τον εκσυγχρονισμό της κείμενης 
νομοθεσίας, την απλοποίηση των διαδικασιών και την 
καλύτερη διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου.

9. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Στην παρ. Α.1.α του άρθρου 10 της υπό στοιχεία 

ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ 2017/31.7.2017 (Β΄ 2744) απόφαση 
της Υφυπουργού Οικονομικών προστίθεται νέα περί-
πτωση ως ακολούθως:

«iv) για όσους κατά την παραγωγική διαδικασία 
οποιουδήποτε προϊόντος που δεν προορίζεται για αν-
θρώπινη κατανάλωση χρησιμοποιούν διαλύτες οι οποίοι 
περιέχουν αιθυλική αλκοόλη και με τη χρήση αποστα-
κτικών μηχανημάτων ανακτούν, ως παραπροϊόν, μέρος 
της αιθυλικής αλκοόλης, εφόσον το παραπροϊόν αυτό 
δε δύναται να χρησιμοποιηθεί ως έχει για την παραγω-
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γή προϊόντων για ανθρώπινη κατανάλωση (παραγωγή 
ποτών), το ποσό της εγγύησης περιορίζεται σε 14.000 
ευρώ ετησίως.».

Άρθρο 2
Έναρξη Ισχύος

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, 29 Δεκεμβρίου 2021

Ο Υφυπουργός

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ   

Ι

   Αριθμ. Φ. 843/23/180024/Σ. 3 (2)
Χαρακτηρισμός της συμμετοχής των Μονά-

δων του Πολεμικού Ναυτικού στην επιχείρηση 

«IRINI», ως ειδική αποστολή σε επιχειρήσεις. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 5 του άρθρου 18 της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ

του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατά-
ξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενί-
σχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας 
και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρημα-
τοδότησης» (Α΄ 94).

β. Της περ. ιβ΄ του άρθρου 20 και της παρ. 3 του άρθρου 
77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - 
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄143).

γ. Του άρθρου 40 του ν. 849/1978 «Περί παροχής κινή-
τρων δια την ενίσχυση της περιφερειακής και οικονομι-
κής ανάπτυξης της χώρας» (Α’ 232).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98) όπως δια-
τηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α’ 133).

3. Την υπ’ αρ. 2/48579/0022/15-01-2007 κοινή από-
φαση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 
και Εθνικής Άμυνας «Αναπροσαρμογή του Αντίτιμου σε 
Χρήμα των Σταθερών Χορηγιών Τροφοδοσίας των Οπλι-
τών των Ενόπλων Δυνάμεων, Μαθητών Παραγωγικών 
Σχολών» (Β΄ 81).

4. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»(Β΄ 4805).

5. Την υπ’ αρ. 1 γνωμάτευση της 13ης/15-04-2021 Συ-
νεδρίασης του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων 
(ΣΑΓΕ).

6. Την υπ’ αρ. 1 απόφαση της 11ης/08-07-2021 Συνεδρί-
ασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας 
(ΚΥΣΕΑ).

7. Την υπ’ αρ. 381/2021 εισηγητική έκθεση του προϊ-
σταμένου οικονομικών υπηρεσιών του ΥΠΕΘΑ.

8. Την υπό στοιχεία 2/87815Α/04-08-2021 απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί μεταβο-
λών εκτελούμενου προϋπολογισμού.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας, 
προκαλείται επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση στον 
Π/Υ ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ, επί ΑΛΕ 2420403001 (Έξοδα ημερή-
σιας αποζημίωσης προσωπικού) και ΑΛΕ 2410901001 
(Αγορές ειδών διατροφής) ύψους 1.625.055 ευρώ για το 
οικονομικό έτος 2021, 2.157.400 ευρώ για το οικονομικό 
έτος 2022 και 532.000 ευρώ για το οικονομικό έτος 2023. 
Η εν λόγω δαπάνη θα καλυφθεί από τον Π/Υ ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ, 
βάσει της υπ’ αρ. 7 εισηγητικής έκθεσης, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Η συμμετοχή των Μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού 

στην επιχείρηση «IRINI» από 01 Απριλίου 2021 έως 31 
Μαρτίου 2023, στην περιοχή επιχειρήσεων που καθο-
ρίζεται στις ειδικές διαταγές, χαρακτηρίζεται ως ειδική 
αποστολή σε επιχειρήσεις, καθ’ όλη τη διάρκεια που οι 
συμμετέχουσες Μονάδες ευρίσκονται εν όρμω ή εν πλω, 
στο πλαίσιο της εν λόγω επιχείρησης.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

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, 31 Δεκεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Εθνικής Άμυνας
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ   

Ι

 Αριθμ. 1/286 (3)
Απλούστευση της διαδικασίας για την έκδοση 

βεβαίωσης επαγγελματία αγρότη. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 8 του ν. 3874/2010 «Μητρώο Αγροτών και 

Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων» (Α΄151).
2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) όπως δια-
τηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 (Α’ 133).

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

4. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 138).
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5. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

6. Την υπ’ αρ. 6310/09-09-2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουρ-
γό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Συμεών Κεδίκο-
γλου» (Β΄4190).

7. Την υπ’ αρ. 134416/14-02-2011 απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Διαδι-
κασία και προθεσμίες εγγραφής και ενημέρωσης του 
ΜΑΑΕ, όργανα και διαδικασία προσωρινής ή οριστικής 
διαγραφής από το Μητρώο, αναγκαία επαγγελματική 
κατάρτιση των φυσικών προσώπων - επαγγελματιών 
αγροτών που εγγράφονται στο Μητρώο, διαδικασία και 
αρμόδιες υπηρεσίες έκδοσης των σχετικών με το ΜΑΑΕ 
πιστοποιητικών» (Β΄273).

8. Την υπό στοιχεία 9134 ΕΞ 2020/10-04-2020 (ΑΔΑ: 
99ΠΥ46ΜΤΛΠ-ΥΟΙ) εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικα-
σιών, σχετικά με την «Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, 
πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ των φορέων του 
δημοσίου τομέα και πολιτών και επιχειρήσεων».

9. Την υπ’ αρ. 777/93631/31-03-2020 εγκύκλιο του Γε-
νικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
σχετικά με την «Εξυπηρέτηση του κοινού από τις Υπη-
ρεσίες του ΥΠΑΑΤ κατά τη διάρκεια ισχύος των μέτρων 
προστασίας κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού».

10. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

1. Η βεβαίωση του επαγγελματία αγρότη εκδίδεται 
μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του Μητρώου Αγροτών 
και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), η οποία είναι 

διαθέσιμη στον ιστότοπο του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, φέρει την υπογραφή της Προϊ-
σταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Δο-
μών και δεν χρήζει περαιτέρω επικύρωσης.

2. Η βεβαίωση ισχύει για το χρονικό διάστημα από 
01-01-2022 έως 31-12-2022, με στοιχεία του φορολογι-
κού έτους 2020. Αφορά τους αγρότες, για τους οποίους 
έχουν πραγματοποιηθεί οι προβλεπόμενοι διασταυρω-
τικοί έλεγχοι, από το Τμήμα Διαχείρισης Data Center Δι-
κτύου και Βάσεων Δεδομένων της Γενικής Διεύθυνσης 
Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης και το Τμήμα Υποστήριξης και Μητρώου Αγροτών 
και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων της Γενικής Διεύθυνσης 
Αποκεντρωμένων Δομών του ΥΠΑΑΤ. Οι ΑΦΜ τους θα 
αποσταλούν στην Α.Α.Δ.Ε προς συμπλήρωση των κωδι-
κών 037 και 038 του εντύπου Ε1 της Δήλωσης Φορολο-
γίας Εισοδήματος, φορολογικού έτους 2021.

3. Επίσης, ισχύουν και οι βεβαιώσεις των επαγγελματι-
ών αγροτών που εκδίδονται από τα Τμήματα Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Ελέγχων (ΤΑΑΕ) του ΥΠΑΑΤ.

4. Επιπλέον, εκδίδονται μέσω της ψηφιακής υπηρε-
σίας του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλ-
λεύσεων (ΜΑΑΕ) οι βεβαιώσεις εγγραφής στο Μητρώο 
Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων που αφορούν 
τον κάτοχο αγροτικής εκμετάλλευσης, τον επαγγελματία 
αγρότη ως νεοεισερχομένο στον αγροτικό τομέα και τον 
ασκούντα αγροτική δραστηριότητα. Οι βεβαιώσεις αυτές 
φέρουν την υπογραφή της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Δομών και δεν χρήζουν 
περαιτέρω επικύρωσης.

5. Τα υποδείγματα των βεβαιώσεων επισυνάπτονται 
στο παράρτημα της παρούσας, το οποίο αποτελεί ανα-
πόσπαστο μέρος της.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 2022

Ο Υφυπουργός
ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ   



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ64 Τεύχος B’ 11/07.01.2022

*02000110701220008*

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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