
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Σύσταση Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλί-
ων στις Επιθεωρήσεις Εφαρμογής Δασικής Πολι-
τικής (ΕΕΔΠ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας (ΥΠΕΝ).

2 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Τοπικής 
Οικονομικής Ανάπτυξης, του Δήμου Άργους - Μυ-
κηνών, για το μήνα Οκτώβριο έτους 2022.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/99888/7420 (1)
   Σύσταση Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλί-

ων στις Επιθεωρήσεις Εφαρμογής Δασικής Πολι-

τικής (ΕΕΔΠ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας (ΥΠΕΝ). 

 O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα 

Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλή-
λων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» και ειδικότερα των άρθρων 
146Β και 162 (Α’ 26).

2. Τις διατάξεις του ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο 
Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και 
Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου»  
(Α’ 54).

3. Τις διατάξεις της παρ.  Β4 του άρθρου 40 του 
ν. 1884/1990 «Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 81).

4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 21 (Κεφάλαιο Β) 
του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες 
διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176).

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

6. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα 
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45).

7. Τις διατάξεις του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογρα-
φείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» 
(Α’ 131).

8. Τις διατάξεις του άρθρου τρίτου της από 13.8.2021 
Π.Ν.Π. «Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική προ-
στασία και την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού πε-
ριβάλλοντος, την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις 
πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς 
διατάξεις» (Α’ 143), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
ν. 4824/2021 (Α’ 156).

9. Τις διατάξεις των άρθρων 47 έως 55 του ν. 4915/2022 
«Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθο-
ράς, διατάξεις για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό πλαί-
σιο εκπαίδευσης των σπουδαστών/σπουδαστριών της 
Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 
για την ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, δια-
τάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών 
υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανά-
καμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», Εθνική Σύ-
νταξη Ομογενών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 63).

10. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, 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 Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού» (Α’ 114).

11. Τις διατάξεις του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α’ 160).

12. Τις διατάξεις του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
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13. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/48478/3594/16-05-2022 
κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός των διοικητι-
κών λεπτομερειών μεταφοράς των Δασικών Υπηρεσιών, 
του αντίστοιχου προσωπικού και λοιπών θεμάτων της 
παρ. 5 του άρθρου τρίτου της από 13.8.2021 πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 143), η οποία κυρώθηκε 
με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α’ 156)» (Β’ 2415).

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Συστήνονται Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια 
σε εκάστη Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής 
(ΕΕΔΠ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
(ΥΠΕΝ), ως εξής:

1. Στην ΕΕΔΠ Αττικής συστήνεται Πρωτοβάθμιο Πει-
θαρχικό Συμβούλιο με έδρα την Αθήνα.

2. Στην ΕΕΔΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας συστήνε-
ται Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο με έδρα την 
Λάρισα.

3. Στην ΕΕΔΠ Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας συστή-
νεται Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο με έδρα τα 
Ιωάννινα.

4. Στην ΕΕΔΠ Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιο-
νίου συστήνεται Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο 
με έδρα την Πάτρα.

5. Στην ΕΕΔΠ Αιγαίου συστήνεται Πρωτοβάθμιο Πει-
θαρχικό Συμβούλιο με έδρα τον Πειραιά.

6. Στην ΕΕΔΠ Κρήτης συστήνεται Πρωτοβάθμιο Πει-
θαρχικό Συμβούλιο με έδρα το Ηράκλειο.

7. Στην ΕΕΔΠ Μακεδονίας - Θράκης συστήνεται Πρωτο-
βάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Β. Έκαστο εκ των ανωτέρω Πειθαρχικών Συμβούλιων 
αποτελείται από:

1. Τον Πρόεδρο, ο οποίος είναι πάρεδρος του Ελεγκτι-
κού Συνεδρίου ή εφέτης ή πρόεδρος πρωτοδικών ή πρω-
τοδίκης των διοικητικών ή των πολιτικών δικαστηρίων 
ή εισαγγελέας ή αντεισαγγελέας εφετών ή εισαγγελέας 
ή αντεισαγγελέας πρωτοδικών με τον αναπληρωτή του, 
οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του οικείου 
δικαστηρίου ή από τον προϊστάμενο της οικείας εισαγ-
γελίας.

2. Ένα (1) μέλος, ο οποίος είναι πάρεδρος ή δικαστικός 
πληρεξούσιος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με 
τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον 
Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

3. Ένα (1) μέλος, ο οποίος είναι μόνιμος υπάλληλος, 
προϊστάμενος Διεύθυνσης Υπουργείου, Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης, Περιφέρειας ή νομικού προσώπου 
δημοσίου δικαίου, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι 
δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργού Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας. Οι προϊστάμενοι Διευθύνσεων 
υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του Δευτεροβάθμιου 
Πειθαρχικού Συμβουλίου ύστερα από κλήρωση που γί-
νεται, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην 
παρ. 9 του άρθρου 146Β του ν. 3528/2007 και υπηρετούν 
στην έδρα του αρμόδιου πειθαρχικού συμβουλίου.

4. Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους με τους αναπληρω-
τές τους οι οποίοι είναι μέλη του Πενταμελούς Υπηρε-
σιακού Συμβουλίου στο οποίο υπάγεται ο διωκόμενος 
υπάλληλος.

α) Όταν το Πειθαρχικό Συμβούλιο κρίνει θέματα μόνι-
μου προσωπικού, μετέχουν σε αυτό ως μέλη, οι αιρετοί 
εκπρόσωποι των μονίμων υπαλλήλων εκάστης ΕΕΔΠ.

β) Όταν το Πειθαρχικό Συμβούλιο κρίνει θέματα προ-
σωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου, μετέχουν σε αυτό ως μέλη, οι αιρετοί εκπρόσω-
ποι των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου Χρόνου εκάστης ΕΕΔΠ.

Γ. Γραμματέας του Πειθαρχικού Συμβουλίου και νό-
μιμος αναπληρωτής του ορίζεται υπάλληλος εκάστης 
ΕΕΔΠ κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με βαθμό τουλάχιστον Β.

Δ. Η παρούσα απόφαση, καθώς και η απόφαση ορι-
σμού μελών Πειθαρχικού Συμβουλίου εκάστης ΕΕΔΠ

κοινοποιείται υποχρεωτικά στο Δευτεροβάθμιο Πει-
θαρχικό Συμβούλιο.

Ε. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη-
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Υπουργός 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 2682 (2)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Τοπικής 

Οικονομικής Ανάπτυξης, του Δήμου Άργους-Μυ-

κηνών, για το μήνα Οκτώβριο έτους 2022. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις της παρ.  1 του άρθρου 58 του 

ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 36 και 48 του ν. 3584/2007.
3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4354/

2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, 
μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις 
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176).

4. Τον ΟΕΥ του Δήμου Άργους - Μυκηνών (Β’ 3022/2017).
5. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο 

Δήμο.
6. Την υπ’ αρ. 14231/30.09.2022 βεβαίωση της Διεύ-

θυνσης Οικονομικώνκών Υπηρεσιών και Τοπικής Οικο-
νομικής Ανάπτυξης του Δήμου, στην οποία βεβαιώνεται 
ότι στον προυπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους 
2022, υπό κωδικό 10.6012.001 με τίτλο «Αποζημίωση 
υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων 
υπαλλήλων Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών», 
έχει εγγραφεί πίστωση ποσού 3.600,00 ευρώ, για την 
κάλυψη της δαπάνης για την καταβολή της σχετικής 
αποζημίωση.

7. Το υπ’ αρ. 14204/29.09.2022 έγγραφο του Εντεταλ-
μένου Συμβούλου για την λειτουργία του Αυτοτελούς 
Τμήματος Ωδείου του Δήμου, σύμφωνα με το οποίο 
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εισηγείται την λήψη απόφασης για την καθιέρωση 
απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης για δύο [2] 
υπαλλήλους της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου, κλάδου 
ΠΕ1ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ και κλάδου ΔΕ1Δ/ΚΟΥ, 
προκειμένου να παράσχουν γραμματειακή υποστήριξη 
κατά τις συνεδριάσεις της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΛ-
ΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 
ΩΔΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ.

8. Τις υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουργούνται για 
το μήνα Οκτώβριο τρέχοντος έτους, οι οποίες επιβάλ-
λουν την απασχόληση των αναφερομένων στο υπ’ αρ. 
14204/29.9.2022 έγγραφο του Εντεταλμένου Συμβούλου 
του Αυτοτελούς Τμήματος Ωδείου, υπαλλήλων, πέραν 
του κανονικού ωραρίου εργασίας.

9. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω 
απασχόληση, για το μήνα Οκτώβριο τρέχοντος έτους, θα 
αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του ΚΑ 10.6012.001, 
του Προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 
2022, αποφασίζουμε:

Α. Καθιερώνουμε για το μήνα Οκτώβριο, έτους 2022, 
για έναν [1] υπάλληλο, κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟ-
ΝΟΜΙΚΟΥ και για έναν [1] υπάλληλο, κλάδου ΔΕ1Δ/ΚΟΥ 
της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Τοπικής 

Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου, υπερωριακή απο-
γευματινή εργασία με αμοιβή, δεδομένου ότι η παροχή 
γραμματειακής υποστήριξης κατά τις συνεδριάσεις της 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΩΔΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡ-
ΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ, απαιτεί την εργασία αυτών και πέραν 
του κανονικού τους ωραρίου, με την προβλεπόμενη από 
τον νόμο, αποζημίωση.

Β. Για την κάλυψη της δαπάνης, υπάρχουν εγγεγραμ-
μένες πιστώσεις, στον προυπολογισμό του Δήμου, 
οικονομικού έτους 2022, υπό ΚΑ10.6012.001 με τίτλο 
«Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 
ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοι-
βές μονίμων υπαλλήλων Οικονομικών και Διοικητικών 
Υπηρεσιών».

Γ. Οι κατά τα ανωτέρω αναφερόμενες ώρες υπερωρια-
κής απασχόλησης, δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις είκοσι 
[20] ώρες, για τον μήνα Οκτώβριο, του έτους 2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Άργος, 30 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Δήμαρχος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΠΟΣΟΣ   
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*02051910610220004*

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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