
 

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 109143 ΕΞ 2021 
Χορήγηση αναστολής της διενέργειας κάθε πρά-

ξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή 

ακίνητης περιουσίας σε πληγέντες από τις πυρ-

καγιές:

α) της 20ης Μαΐου 2021 σε περιοχές των Περι-

φερειακών Ενοτήτων Κορινθίας της Περιφέρει-

ας Πελοποννήσου και Δυτικής Αττικής της Περι-

φέρειας Αττικής,

β) της 26ης και 31ης Ιουλίου 2021 σε περιοχές της 

Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρει-

ας Δυτικής Ελλάδας,

γ) της 27ης Ιουλίου 2021 σε περιοχές της Περιφε-

ρειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περι-

φέρειας Αττικής,

δ) της 28ης Ιουλίου 2021 σε περιοχές της Περι-

φερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυ-

τικής Ελλάδας,

ε) της 2ας έως και 5ης Αυγούστου 2021 σε πε-

ριοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Μεσσηνί-

ας, Αρκαδίας, Λακωνίας της Περιφέρειας Πελο-

ποννήσου και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας,

στ) της 3ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές των Πε-

ριφερειακών Ενοτήτων Βορείου Τομέα Αθηνών 

και Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής,

ζ) αρχής γενομένης της 3ης Αυγούστου 2021, σε 

περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας 

της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,

η) της 5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Πε-

ριφερειακής Ενότητας Φωκίδας της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας, και

θ) της 6ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Πε-

ριφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρει-

ας Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο του άρθρου 53 

του ν. 4797/2021 (Α’ 66). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 53 του ν. 4797/2021 «Κρατική αρωγή 

προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φο-
ρείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη 

της οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός προϋπολο-
γισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση» (Α’ 66),

β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση 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),

γ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση και μετο-
νομασία Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων 
τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 
Υπουργείων» (Α’ 119),

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

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

2. Τις αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και 
Μεταφορών με στοιχεία:

α) Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./11203/Α325/09.07.2021 με θέμα: 
«Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής 
συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια 
από την πυρκαγιά της 20ης Μαΐου 2021 σε περιοχές των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Κορινθίας της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου και Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας 
Αττικής» (Β’ 3077),

β) Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/13758/Α325/20.08.2021 με θέμα: 
«Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συν-
δρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από 
τις πυρκαγιές α) της 28ης Ιουλίου 2021 σε περιοχές της 
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτι-
κής Ελλάδας και β) της 2ας έως και 5ης Αυγούστου 2021 
σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Μεσσηνίας, 
Αρκαδίας, Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου 
και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (Β’ 3905),

γ) Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./13665/Α325/17.08.2021 με θέμα: 
«Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής 
συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια 
από τις πυρκαγιές α) της 26ης και 31ης Ιουλίου 2021 σε 
περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περι-
φέρειας Δυτικής Ελλάδας, β) της 27ης Ιουλίου 2021 σε 
περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττι-
κής της Περιφέρειας Αττικής και γ) της 3ης Αυγούστου 
2021 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Βορείου 
Τομέα Αθηνών και Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας 
Αττικής» (Β’ 3863), και
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δ) Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/13975/Α325/20.08.2021 με θέμα: 
«Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συν-
δρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από 
τις πυρκαγιές α) αρχής γενομένης της 3ης Αυγούστου 
2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, β) της 5ης Αυγούστου 
2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Φωκί-
δας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και γ) της 6ης Αυ-
γούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας 
Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (Β’ 3898).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο
1. Αναστέλλεται για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών 

η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί 
της κινητής ή ακίνητης περιουσίας τους, εξαιρουμένων 
των απαιτήσεων για διατροφή, σε φυσικά και νομικά 
πρόσωπα, καθώς και νομικές οντότητες, που έχουν απο-
δεδειγμένα πληγεί από τις πυρκαγιές του θέρους 2021. 
Η αναστολή του πρώτου εδαφίου εκκινεί για κάθε Περι-
φερειακή Ενότητα ως εξής:

α) την 20η Μάϊου 2021, στις περιοχές των Περιφερει-
ακών Ενοτήτων Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννή-
σου και Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, που 
οριοθετήθηκαν ως πληγείσες δυνάμει της υπό στοιχεία 
Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./11203/Α325 απόφασης με θέμα: «Οριο-
θέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής 
για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από την 
πυρκαγιά της 20ης Μαΐου 2021 σε περιοχές των Περι-
φερειακών Ενοτήτων Κορινθίας της Περιφέρειας Πελο-
ποννήσου και Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής» 
(Β’ 3077),

β) την 26η Ιουλίου 2021, στις περιοχές της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελ-
λάδας, που οριοθετήθηκαν ως πληγείσες δυνάμει της 
υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./13665/Α325 απόφασης με 
θέμα: «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής 
συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια 
από τις πυρκαγιές α) της 26ης και 31ης Ιουλίου 2021 σε 
περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περι-
φέρειας Δυτικής Ελλάδας, β) της 27ης Ιουλίου 2021 σε 
περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττι-
κής της Περιφέρειας Αττικής και γ) της 3ης Αυγούστου 
2021 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Βορείου 
Τομέα Αθηνών και Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας 
Αττικής» (Β’ 3863),

γ) την 27η Ιουλίου 2021, στις περιοχές της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας 
Αττικής που οριοθετήθηκαν ως πληγείσες δυνάμει της 
υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./13665/Α325 απόφασης με 
θέμα: «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής 
συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια 
από τις πυρκαγιές α) της 26ης και 31ης Ιουλίου 2021 σε 
περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περι-
φέρειας Δυτικής Ελλάδας, β) της 27ης Ιουλίου 2021 σε 
περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττι-
κής της Περιφέρειας Αττικής και γ) της 3ης Αυγούστου 
2021 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Βορείου 

Τομέα Αθηνών και Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας 
Αττικής» (Β’ 3863),

δ) την 28η Ιουλίου 2021, στις περιοχές της Περιφερει-
ακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλά-
δας, που οριοθετήθηκαν ως πληγείσες δυνάμει της υπό 
στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/13758/Α325 απόφασης με θέμα: 
«Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συν-
δρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από 
τις πυρκαγιές α) της 28ης Ιουλίου 2021 σε περιοχές της 
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτι-
κής Ελλάδας και β) της 2ας έως και 5ης Αυγούστου 2021 
σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Μεσσηνίας, 
Αρκαδίας, Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου 
και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (Β’ 3905),

ε) την 2η Αυγούστου 2021, στις περιοχές των Περιφε-
ρειακών Ενοτήτων Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Λακωνίας της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου και Ηλείας της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας, που οριοθετήθηκαν ως πληγείσες δυ-
νάμει της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/13758/Α325 από-
φασης με θέμα: «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση 
στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των 
ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές α) της 28ης Ιουλίου 
2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας 
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) της 2ας έως και 
5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές των Περιφερειακών 
Ενοτήτων Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Λακωνίας της Περιφέ-
ρειας Πελοποννήσου και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας» (Β’ 3905),

ζ) την 3η Αυγούστου 2021, στις περιοχές των Πε-
ριφερειακών Ενοτήτων Βορείου Τομέα Αθηνών και 
Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, που ορι-
οθετήθηκαν ως πληγείσες δυνάμει της υπό στοιχεία 
Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./13665/Α325 απόφασης με θέμα: «Ορι-
οθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρο-
μής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις 
πυρκαγιές α) της 26ης και 31ης Ιουλίου 2021 σε περιοχές 
της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας, β) της 27ης Ιουλίου 2021 σε περιοχές 
της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της 
Περιφέρειας Αττικής και γ) της 3ης Αυγούστου 2021 σε 
περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Βορείου Τομέα 
Αθηνών και Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττι-
κής» (Β’ 3863),

η) την 3η Αυγούστου 2021, σε περιοχές της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελ-
λάδας, που οριοθετήθηκαν ως πληγείσες δυνάμει της 
υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/13975/Α325 απόφασης με 
θέμα: «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστι-
κής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε 
κτίρια από τις πυρκαγιές α) αρχής γενομένης της 3ης 
Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενό-
τητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, β) της 
5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής 
Ενότητας Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
και γ) της 6ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας» (Β’ 3898),

θ) την 5η Αυγούστου 2021, σε περιοχές της Περιφερει-
ακής Ενότητας Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλά-
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δας, που οριοθετήθηκαν ως πληγείσες δυνάμει της υπό 
στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/13975/Α325 απόφασης με θέμα: 
«Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συν-
δρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από 
τις πυρκαγιές α) αρχής γενομένης της 3ης Αυγούστου 
2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, β) της 5ης Αυγού-
στου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας 
Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και γ) της 
6ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής 
Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 
(Β’ 3898), και

η) την 6η Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας που οριοθετήθηκαν ως πληγείσες δυνάμει της 
υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/13975/Α325 απόφασης με 
θέμα: «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστι-
κής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε 
κτίρια από τις πυρκαγιές α) αρχής γενομένης της 3ης 
Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενό-
τητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, β) της 
5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής 
Ενότητας Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
και γ) της 6ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας» (Β’ 3898).

2. Η αναστολή καταλαμβάνει, ιδίως, τη διενέργεια πλει-
στηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών και προσωπικών 
κρατήσεων. Κατά το χρονικό διάστημα του πρώτου εδα-
φίου, αναστέλλονται οι προθεσμίες άσκησης ενδίκων 
μέσων και βοηθημάτων που αφορούν σε εκκρεμείς δι-
αδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης.

3. Δικαιούχοι της αναστολής της παρ. 1 είναι μόνον όσοι 
έχουν την κατοικία ή την επαγγελματική εγκατάσταση 
εντός των περιοχών που αναφέρονται στις αποφάσεις 
οριοθέτησης ανά Περιφερειακή Ενότητα, όπως αυτές 
μνημονεύονται στην παρ. 1 και εφόσον αυτή έχει υποστεί 
ζημιές, το οποίο προκύπτει από δημόσιο έγγραφο, ιδίως 
από τις αυτοψίες που διενήργησαν μηχανικοί της Γενικής 
Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Κατα-
στροφών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ή 
τη βεβαίωση υποβολής αίτησης στην ηλεκτρονική πλατ-
φόρμα παροχής κρατικής αρωγής για την αντιμετώπιση 
των συνεπειών από τις πυρκαγιές “arogi.gov.gr”.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα  , 8 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ   
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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,




