
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων 
(ΑΣΑ) του Δήμου Γορτυνίας, Π.Ε. Αρκαδίας, Περι-
φέρειας Πελοποννήσου.

2 Ορισμός νέας προθεσμίας υποβολής αιτήσεων 
σχετικά με τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής 
για την επισκευή των ζημιών σε κτήρια που επλή-
γησαν από τον σεισμό της 19ης Ιουλίου 2019, σε 
περιοχές της Περιφέρειας Αττικής.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔ Α/61005/1048 (1)
   Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων 

(ΑΣΑ) του Δήμου Γορτυνίας, Π.Ε. Αρκαδίας, Πε-

ριφέρειας Πελοποννήσου.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. γ), της παρ. 2 του άρθρου 55, 

του ν. 4819/2021 (Α’ 129).
2. Το ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλ-

λοντος» (Α’ 160).
3. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/90439/

1846/29.92021 (Β’ 4514) κοινής υπουργικής απόφασης.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 225-247 του ν. 4555/2018 

(Α’ 133).
5. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-

λοντος και Ενέργειας» (Α’ 160).
6. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
7. Την με υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/106719/2312/

5.11.2020 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας «Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων 
(ΑΣΑ) του Δήμου Γορτυνίας, Π.Ε. Αρκαδίας, Περιφέρει-
ας Πελοποννήσου» (Β’ 4978), όπως έχει τροποποιηθεί 
με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/42689/822/2021 όμοια 
απόφαση (Β’ 1948).

8. Τα υπ’ αρ. 3874/27.05.2022 και 3941/30.05.2022 
έγγραφα του Δήμου Γορτυνίας (αρ. πρ. ΥΠΕΝ/ΓΓΣΔΑ/
54126/373/27.05.2022 και ΥΠΕΝ/ΓΓΣΔΑ/54916/376/
30.05.2022 αντίστοιχα).

9. Την ανάγκη αποτροπής της συσσώρευσης αποβλή-
των σε χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων και της 
υποβάθμισης του περιβάλλοντος καθώς και την ανάγκη 
διασφάλισης της δημόσιας υγείας στον Δήμο Γορτυνίας.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αλλά προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του προϋπολογισμού του Δήμου Γορτυνίας, αποφασίζει:

Τη μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ), 
μέγιστης ποσότητας τριών χιλιάδων πεντακοσίων τόνων 
(3.500t) του Δήμου Γορτυνίας στη μονάδα επεξεργασίας 
αποβλήτων Ν.Αρκαδίας, στην θέση «Παλαιοχούνη» του 
Δήμου Τρίπολης, Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η προσωρινή διαχείριση επιβάλλεται για λόγους δη-
μοσίου συμφέροντος προκειμένου να εξασφαλισθεί η 
ορθή διαχείριση των αποβλήτων του Δήμου Γορτυνίας 
και να προστατευτεί η δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

Στην εν λόγω μονάδα αποδεκτοί θα γίνονται οι κωδικοί 
καταλόγου αποβλήτων (ΕΚΑ) 20 03 01, ανάμεικτα αστικά 
απόβλητα και 19 12 12 άλλα απόβλητα (περιλαμβανο-
μένων μειγμάτων υλικών) από τη μηχανική κατεργασία 
αποβλήτων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 
σημείο 19 12 11.

Ο Δήμος Γορτυνίας υποχρεούται:
α. Να μεταφέρει τα ανωτέρω απόβλητα στην οριζό-

μενη στην παρούσα μονάδα καταβάλλοντας το ισχύον 
τέλος χρήσης στον φορέα λειτουργίας της, υποχρεου-
μένου του τελευταίου να τα αποδέχεται.

β. Να τηρεί αρχείο με παραστατικά στοιχεία της με-
ταφοράς των αποβλήτων (ζυγολόγια, κ.λπ.) και να τα 
υποβάλλει όταν ζητηθούν από κάθε αρμόδια υπηρεσία.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 
31.12.2022 ή έως την έναρξη λειτουργίας της μονάδας 
επεξεργασίας αποβλήτων Ν. Μεσσηνίας, εφόσον πραγ-
ματοποιηθεί πριν την 31.12.2022.

Με την παρούσα καταργείται η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/
ΔΔΑ/106719/2312/5.11.2020 απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Διαχείριση των αστικών 
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στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Γορτυνίας, Π.Ε. Αρ-
καδίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου», όπως έχει τροπο-
ποιηθεί με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/42689/822/2021 
όμοια απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Ιουνίου 2022

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Ι

    Αριθμ. 184345/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α321 (2) 
Ορισμός νέας προθεσμίας υποβολής αιτήσεων 

σχετικά με τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής 

για την επισκευή των ζημιών σε κτήρια που επλή-

γησαν από τον σεισμό της 19ης Ιουλίου 2019, σε 

περιοχές της Περιφέρειας Αττικής.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Του ν. 867/1979 «Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως 

και συμπληρώσεως της από 28.7.1978 πράξεως Νομο-
θετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας 
«περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις 
περιοχή Βορείου Ελλάδος κ.λπ. και ρυθμίσεως ετέρων 
τινών συναφών θεμάτων» (Α’ 24).

2. Του ν. 1190/1981 «Περί κυρώσεως της από 26.3.1981 
Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της 
Δημοκρατίας ’’περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σει-
σμών 1981’’ και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων» 
(Α’ 203).

3. Τις διατάξεις της παρ.  2 του άρθρου 1 του 
ν. 1283/1982 «Για τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων 
δανειοδότησης των σεισμοπλήκτων και τη ρύθμιση άλ-
λων θεμάτων» (Α’ 114).

4. Του τελευταίου εδάφιου της παρ. 3 του άρθρου 3 του 
ν. 1266/1982 «Περί οργάνων ασκήσεως της νομισματι-
κής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 81), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 6 του 
άρθρου 25 του ν. 1418/1984 «Περί Δημοσίων Έργων και 
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Α’ 23).

5. Του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς 
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

6. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονι-
κές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

7. Του άρθρου 129 του ν. 4199/2013 «Δημόσιες υπε-
ραστικές οδικές μεταφορές επιβατών Ρυθμιστική Αρχή 
Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α’ 216).

8. 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 «Επιτελικό κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 

των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημό-
σιας διοίκησης» (Α’ 133), καθώς και το γεγονός ότι από 
τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη πέραν αυτής που έχει εκτιμηθεί στην 
υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/8258/Α32/04.09.2019 κοινή 
υπουργική απόφαση.

9. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανο-
νισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 137)».

10. Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151), σε συνδυασμό με 
το άρθρο 14 του π.δ. 84/2019 (Α’ 123), καθώς και του π.δ. 
46/2021 «Τροποποίηση του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός 
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Α’ 151)» 
(Α’ 119).

11. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121) και της υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 
απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Ανα-
πληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

12. Του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

13. Της υπ’ αρ. 312/20-09-2021 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μετα-
φορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υπο-
δομών και Μεταφορών, Γεώργιο Καραγιάννη» (Β’ 4346).

14. Του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 651/2014 της Επιτροπής 
της 17ης Ιουνίου 2014 (OJL 187, 26-6-2014, ρ. 1-78) για 
την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμ-
βατών με την εσωτερική αγορά και κατ’ εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (και ιδίως το άρθρο 
50).

15. Του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 702/2014 της Επιτροπής 
της 25ης Ιουνίου 2014 (OJL 193, 1-7-2014, ρ. 1-75) για την 
κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς 
της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές 
συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή 
των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (και ιδίως το άρθρο 30).

16. Του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 1388/2014 της Επιτροπής 
της 16ης Δεκεμβρίου 2014 (L 369, 24-12-2014, ρ. 37-63) 
για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων σε 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, 
τη μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας συμβατών με την εσωτερική αγορά 
κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (και ιδίως το 
άρθρο 44).

17. Του άρθρου 1 του παραρτήματος Ι του Κανονισμού 
651/2014, του άρθρου 1 του παραρτήματος Ι του Κανο-
νισμού 702/2014 και του άρθρου 1 του παραρτήματος 
Ι του Κανονισμού 1388/2014, σχετικά με τον ορισμό της 
«επιχείρησης».

18. Της υπό στοιχεία Δ16α/04/773/29.11.1990 κοινής 
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απόφασης του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού ΠΕ.Χ.Δ.Ε. «περί εξαιρέσεως διοικητικών 
πράξεων ή εγράφων από τον κανόνα των τριών υπογρα-
φών» (Β’ 746).

Β. Έχοντας υπόψη:
1. Την υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/8258/Α325/04.09.2019 

κοινή υπουργική απόφαση «Οριοθέτηση περιοχών και 
χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάστα-
ση των ζημιών σε κτίρια από τον σεισμό της 19 Ιουλίου 
2019, σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής» (Β΄ 3474).

2. Την υπό στοιχεία ΔΑEΦΚ-ΚΕ/οικ.11274/A321/
08.11.2019 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Με-
ταφορών «Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στε-
γαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, 
αποπεράτωση και επισκευή κτηρίων πληγέντων από τον 
σεισμό της 19 Ιουλίου 2019, σε περιοχές της Περιφέρειας 
Αττικής» (Β’ 4207).

3. Την υπό στοιχεία ΔΑEΦΚ-ΚΕ/οικ.8016/A321/
15.04.2021 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών «Προθεσμία υποβολής αιτήσεων καθορι-
σμού δικαιούχων Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) για την 
αποκατάσταση των κτηρίων που επλήγησαν από τον 
σεισμό της 19 Ιουλίου 2019, σε περιοχές της Περιφέρειας 
Αττικής.» (Β’ 1648).

4. Το υπ’ αρ. 140/9.5.2022 υπηρεσιακό σημείωμα από 
το Τμήμα Εποπτείας Αποκατάστασης Φυσικών Κατα-
στροφών (Δ’ ) της ΔΑΕΦΚ-ΚΕ, με το οποίο αιτείται την 
παράταση προθεσμιών ια συμπλήρωση δικαιολουητι-
κών από τον σεισμό 19 Ιουλίου 2019.

Και επειδή
• Τα περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν λόγω της 

εξάπλωσης του κορωνοϊού, προκάλεσαν δυσχέρεια στην 

ολοκλήρωση των απαραίτητων ενεργειών για την υπο-
βολή των φακέλων επισκευής με τα πλήρη δικαιολογη-
τικά για την αποκατάσταση των κτηρίων τους.

• Σύμφωνα με το προαναφερόμενο Υπηρεσιακό Ση-
μείωμα, έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο Τμήμα Επο-
πτείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών (Δ’ ) της 
υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ αιτήσεις για έκδοση Άδειας Επι-
σκευής ια την αποκατάσταση κτηρίων που επλήγησαν 
από τον σεισμό της 19ης Ιουλίου 2019 στην Περιφέρεια 
Αττικής, με ελλιπή δικαιολογητικά, αποφασίζουμε:

Ορίζεται νέα προθεσμία, μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2022 
(αρχής γενομένης από τη δημοσίευση της παρούσας 
σε ΦΕΚ), υποβολής αιτήσεων με τα απαιτούμενα δικαι-
ολογητικά, από τους ιδιοκτήτες κτηρίων, πληγέντων 
από τον σεισμό της 19ης Ιουλίου 2019 σε περιοχές της 
Περιφέρειας Αττικής ια συμπλήρωση δικαιολογητικών 
φακέλων επισκευής, που έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα, 
εκτός αν ορίζεται μεταγενέστερη προθεσμία βάσει των 
ισχυουσών αποφάσεων.

Οι εν λόγω αιτήσεις θα υποβάλονται στην αρμόδια 
Υπηρεσία, συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιο-
λογητικά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι σχετικές κοινές υπουρ-
γικές αποφάσεις περί χορήγησης στεγαστικής συνδρο-
μής καθώς και οι υπουργικές αποφάσεις καθορισμού 
διαδικασιών χορήγησής της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Ιουνίου 2022

Ο Υφυπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ   
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*02031762206220004*

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,




