
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ 
ΤΑΦ/680309/20549/11407/2672 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/

ΔΑΑ/468468/14847/8282/01-09-2020 (Β΄3675) 

απόφασης του Υφυπουργού Πολιτισμού και 

Αθλητισμού σχετικά με τον καθορισμό των ειδι-

κότερων στοιχείων για την αίτηση εγγραφής και 

τον έλεγχο αυτής των αθλητικών σωματείων με 

ειδική αθλητική αναγνώριση στο Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων 

του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄148).

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
Α.
1. Το άρθρο έκτο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθε-

τικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντι-
μετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της 
επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λει-
τουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄68), 
όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 
(Α΄83).

2. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α΄133).

3. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (Α΄98) «Κυβέρνηση 
και Κυβερνητικά Όργανα», όπως διατηρήθηκε σε ισχύ 
με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).

4. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά-
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ-
γάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια“ και άλλες 
διατάξεις» (Α΄112).

5. Το άρθρο 142 του ν. 4714/2020 (Α΄148).
6. Το άρθρο 24 του ν. 4373/2016 (Α΄49)
7. Τις διατάξεις του ν. 2725/1999 (Α΄121).
8. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/468468/14847/ 

8282/01-09-2020 (Β΄3675) απόφαση του Υφυπουργού 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία τροποποιείται και 
αντικαθίσταται με την παρούσα απόφαση.

Β.
1. 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).

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

3. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία 
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο-
νομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄114).

4. Το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού» (Α΄7).

5. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291 κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολι-
τισμού και Αθλητισμού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο 
Αυγενάκη (Β΄3099/2019).

6. Την υπό στοιχεία. ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/ΔΟΥΤΑ/ΤΚΕΤ-
ΠΠΔΕΕΜ/663976/66075/43827/7002/4054 βεβαίωση 
της ΓΔΟΥ/ΥΠΠΟΑ.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού.

8. Την ανάγκη καθορισμού των στοιχείων που πρέπει 
να καταχωρούν τα σωματεία τα οποία εγγράφονται στο 
«Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων με Ειδική 
Αθλητική Αναγνώριση» που προβλέπεται στην παρ. 1 
του άρθρου 142 του ν. 4714/2020, αποφασίζουμε:

Τροποποιείται η υπό στοιχεία. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ 
468468/14847/8282/01-09-2020 (Β΄3675) απόφαση του 
Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και αντικαθί-
στανται το διατακτικό και τα παραρτήματα της εν θέματι 
υπουργικής απόφασης, ως ακολούθως:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Άρθρο 1
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) τηρείται δι-
αδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα με τίτλο «Ηλεκτρο-
νικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων με Ειδική Αθλη-
τική Αναγνώριση», στον ιστότοπο «somateia.gga.gov.
gr», στην οποία εγγράφονται τα ερασιτεχνικά αθλητικά 
σωματεία που φέρουν την ειδική αθλητική αναγνώριση 
του άρθρου 8 του ν. 2725/1999, μετά από την καταχώ-
ριση στοιχείων και τον έλεγχο των καταχωρίσεων από 
τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Α., σύμφωνα 
με την παρούσα και τα παραρτήματά της.

Άρθρο 2
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

1. Σκοποί του ηλεκτρονικού μητρώου του άρθρου 1 
είναι:

α. Η στήριξη των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων 
και η έκτακτη χρηματοδότησή τους για την αντιμετώ-
πιση των αρνητικών συνεπειών από την εξάπλωση της 
πανδημίας του COVID-19, για το χρονικό διάστημα από 
15 Μαΐου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020, το οποίο μπορεί 
να παραταθεί με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονο-
μικών και του αρμόδιου για τον Αθλητισμό, Υπουργού.

β. H εν γένει καταγραφή των ερασιτεχνικών αθλητι-
κών σωματείων που φέρουν ή αποκτούν ειδική αθλητική 
αναγνώριση, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 2725/1999, 
όπως ισχύει κάθε φορά.

γ. H αναζήτηση στοιχείων των ειδικώς αναγνωρισμέ-
νων αθλητικών σωματείων, όπως και κάθε άλλη νόμιμη 
δράση ή σκοπός που καθιερώνεται με διάταξη νόμου ή 
κανονιστικής πράξης.

2. Το ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του 
άρθρου 1, συνιστά, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 
142 του ν. 4714/2020, επίσημη πηγή πληροφόρησης 
για τους τρίτους της ιδιότητας ενός σωματείου ως ερα-
σιτεχνικού και ειδικώς αναγνωρισμένου αθλητικού. Η 
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού δύναται να αναρτήσει 
στο διαδίκτυο, ελευθέρως προσβάσιμη στο κοινό, ηλε-
κτρονική εφαρμογή, που θα επιτρέπει την επιβεβαίωση 
της εγγραφής συγκεκριμένου σωματείου στο μητρώο.

Άρθρο 3
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ -
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1. Τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, προκειμένου 
να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό μητρώο του άρθρου 1, 
υποβάλλουν ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πλατ-
φόρμας του άρθρου 1, όλα τα στοιχεία που προβλέπο-
νται ως υποχρεωτικά στο Παράρτημα Ι.

Για την ορθή υποβολή της αίτησης ακολουθούνται οι 
οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης και υποβάλλονται 
σε κατάλληλη ηλεκτρονική μορφή (αρχείο τύπου pdf) 
τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται 
στο Παράρτημα ΙΙ.

2. Μετά την ολοκλήρωση υποβολής της αίτησης από 
το ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο, διενεργείται έλεγχος 

ορθότητας και πληρότητας της αίτησης από τις αρμόδιες 
υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Α., σύμφωνα με τα πεδία 
ελέγχου που ορίζονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙΙ. 
Ειδικά για τις αιτήσεις εγγραφών που έχουν υποβλη-
θεί ή υποβάλλονται από την 15η.05.2020 έως και την 
31η.12.2020, το αποτέλεσμα του ελέγχου του υπ΄ αρ. 
6 πεδίου ελέγχου και αξιολόγησης του παραρτήματος 
ΙΙΙ, δηλαδή η σύμπραξη ή μη δικηγόρου ως δικαστικού 
αντιπροσώπου και προέδρου της εφορευτικής επιτρο-
πής της τελευταίας χρονικά γενικής συνέλευσης των με-
λών του σωματείου, κατά την οποία διενεργήθηκαν οι 
αρχαιρεσίες ανάδειξης των καταστατικών του οργάνων, 
δεν λαμβάνεται υπόψη για την εγγραφή του σωματείου 
στο ηλεκτρονικό μητρώο της παρ.1. Το ίδιο ισχύει, κατ΄ 
εξαίρεση και για τις αιτήσεις εγγραφών που έχουν υπο-
βληθεί ή υποβάλλονται από την 15η.05.2020 έως και την 
31η.12.2020, από σωματεία που υπάγονται στις αθλητι-
κές ομοσπονδίες της σκοποβολής και της τοξοβολίας, ως 
προς το αποτέλεσμα του ελέγχου των υπ΄ αρ. 9.4, 9.4.1, 
9.4.2, 9.4.3 και 9.4.4 πεδίων ελέγχου και αξιολόγησης του 
παραρτήματος ΙΙΙ.

3.. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο που διενεργείται 
σύμφωνα με την παρούσα προκύψει έλλειψη ή λανθα-
σμένη καταχώριση, η αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή και 
το σωματείο δεν εγγράφεται στο ηλεκτρονικό μητρώο. 
Το αιτούν αθλητικό σωματείο ενημερώνεται μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την εγγραφή του ή μη 
στο ηλεκτρονικού μητρώο του άρθρου 1.

4. Το αιτούν σωματείο φέρει την ευθύνη για την ορθή 
συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων του Παραρτή-
ματος Ι, όπως και για την καταχώριση αποκλειστικά στην 
πλατφόρμα και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο τύπου 
pdf) των απαιτούμενων σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ 
δικαιολογητικών.

5. Η καταχώριση των στοιχείων του αθλητικού σω-
ματείου συνιστά υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τον 
ν. 1599/1986.

Άρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ 
ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

1. Η υποβολή, ο έλεγχος και η αξιολόγηση των αιτή-
σεων διενεργείται σε δύο κύκλους.

2. Ο πρώτος κύκλος υποβολής και αξιολόγησης, που 
εκκίνησε την 15η Μαΐου 2020 ολοκληρώνεται την 11η 
Σεπτεμβρίου 2020.

3. Τα σωματεία που υπέβαλαν αιτήσεις οριστικά έως 
την 11η.09.2020, οι οποίες, αφού ελέγχθηκαν σύμφω-
να με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 3, βρέθηκαν ελλιπείς 
με αποτέλεσμα τη μη εγγραφή τους στο ηλεκτρονικό 
μητρώο του άρθρου 1, έχουν δικαίωμα συμπλήρωσης 
και επανυποβολής των αιτήσεών τους κατά τον δεύτερο 
κύκλο, ο οποίος λήγει την 31η.12.2020.

Αιτήσεις που υποβλήθηκαν για πρώτη φορά ως την 
31η.12.2020 και αφού ελέγχθηκαν σύμφωνα με τις παρ. 
2 και 3 του άρθρου 3 βρέθηκαν ελλιπείς, δύνανται να 
συμπληρωθούν και να επανυποβληθούν έως και τις 
22.01.2021.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 59425Τεύχος B’ 5357/07.12.2020

Άρθρο 5
ΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ -
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

1. Τα στοιχεία που εισάγονται στο ηλεκτρονικό μη-
τρώο του άρθρου 1 διατηρούνται στη Γενική Γραμματεία 
Αθλητισμού και μεταφέρονται στο Μητρώο Αθλητικών 
Φορέων του άρθρου 24 του ν. 4373/2016 (Α΄49), υποκα-
τηγορία του οποίου αποτελεί το ηλεκτρονικό μητρώο 
του άρθρου 1 της παρούσας, με την έγγραφη συναί-
νεση του νόμιμου εκπροσώπου του σωματείου και με 
την προϋπόθεση τήρησης των απαιτούμενων κανόνων 
προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς λαμβάνουν τα απαιτού-
μενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση 
της προστασίας των δεδομένων των υποκειμένων, σε 
όλες τις επεξεργασίες που είναι απαραίτητες για τη δια-
δικασία ελέγχου των κριτηρίων χορήγησης της έκτακτης 
οικονομικής ενίσχυσης της παρ. 4 του άρθρου 142 του 
ν. 4714/2020. Τα δεδομένα που συγκεντρώνει η Γ.Γ.Α θα 

χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες 
επεξεργασίας των αιτήσεων εγγραφής στο ηλεκτρονικό 
μητρώο του άρθρου 1 και επίτευξης των σκοπών του 
άρθρου 2 της παρούσας.

2. Τα δεδομένα, τα οποία έχουν καταγραφεί, αποθη-
κευτεί και αναπαραχθεί με οποιοδήποτε τρόπο, τηρού-
νται online για πέντε (5) έτη και φυλάσσονται πέραν του 
χρονικού διαστήματος τούτου σε βάση δεδομένων που 
τηρείται στη Γ.Γ.Α. σύμφωνα με τον ν. 2472/1997 (Α΄50) 
και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Η Γ.Γ.Α. 
ως εκ του ρόλου της είναι ο εκτελών την επεξεργασία.

3. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.Α. έχουν πλήρη και 
απεριόριστα δικαιώματα προβολής των στοιχείων. Οι 
αρμόδιες αρχές και τα υπόχρεα πρόσωπα έχουν περιορι-
σμένα δικαιώματα πρόσβασης στα στοιχεία του μητρώ-
ου και μόνο για τους σκοπούς άσκησης μέτρων δέουσας 
επιμέλειας που προβλέπονται στα άρθρα 11 έως και 19 
του ν. 4557/2018. Τα φυσικά πρόσωπα έχουν δικαίωμα 
πρόσβασης στα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 20 
του ν. 4557/2018 στοιχεία.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 2 Δεκεμβρίου 2020

Ο Υφυπουργός
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ   
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*02053570712200020*

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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