
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Σκοπός και χρονοδιάγραμμα Στρατηγικού Προ-
γράμματος Σιδηροδρομικών Επενδύσεων.

2 Είσπραξη Δ.Ε.Χ.Ε. μέσω e-παραβόλου (e-ΔΕΧΕ).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 313447 (1)
Σκοπός και χρονοδιάγραμμα Στρατηγικού Προ-

γράμματος Σιδηροδρομικών Επενδύσεων. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) Της περ. ε της παρ. 3 του άρθρου 40 του ν. 4974/2022 

«Διατάξεις για τις δημόσιες υπεραστικές και αστικές τα-
κτικές οδικές μεταφορές επιβατών - Αναδιοργάνωση των 
εταιρειών ΟΣΕ Α.Ε. και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. και λοιπές διατάξεις» 
(Α΄ 185), 

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 το άρθρο 119 
του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουρ-
γία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών 
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133),

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

δ) του π.δ.  123/2017 «Οργανισμός του Υπουργεί-
ου Υποδομών και Μεταφορών» σε συνδυασμό με το 
π.δ. 84/2019 (Α΄ 123),

ε) της υπό στοιχεία Υ70/2020 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(B΄ 4805),

στ) της υπ’ αρ. 51875/7.5.2021 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-

δύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη»(Β΄ 1867).

2) Το γεγονός ότι, από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός Στρατηγικού Προγράμματος 
Σιδηροδρομικών Επενδύσεων

Το Στρατηγικό Πρόγραμμα Σιδηροδρομικών Επενδύ-
σεων της περ. ε της παρ. 3 του άρθρου 40 του ν. 4974/ 
2022, θα αποτυπώνει με σαφήνεια τις προτεραιότητες 
της χώρας για τη βελτίωση και ανάπτυξη του σιδηροδρο-
μικού δικτύου στη χώρα, ώστε να είναι εφικτός μεταξύ 
άλλων ο έγκαιρος και τεκμηριωμένος προγραμματισμός 
για τις ανάγκες συντήρησης του ενεργού δικτύου καθώς 
και την ανάπτυξή του.

Το Στρατηγικό Πρόγραμμα Σιδηροδρομικών Επενδύ-
σεων, θα διακρίνει τις επενδυτικές προτεραιότητες με 
βάση τις παρακάτω κατηγορίες:

1. Έργα συντήρησης και επιδιορθώσεων.
α. Έργα τακτικής συντήρησης,
β. Έργα βαριάς συντήρησης.
2. Έργα αναβάθμισης και ανάταξης.
3. Νέα σιδηροδρομικά έργα.
Με βάση την κατηγοριοποίηση αυτή θα περιλαμβάνει 

συγκεκριμένο κατάλογο έργων και τις ανάγκες χρηματο-
δότησης τους σε πολυετή βάση. Ως πηγές χρηματοδότη-
σης των ανωτέρω έργων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 
μπορούν να είναι:

- Η Κρατική Επιχορήγηση.
- Τα Έσοδα από τέλη υποδομής.
- Το Εθνικό Σκέλος Προγράμματος Δημοσίων Επεν-

δύσεων.
- Τα Διαρθρωτικά Ταμεία (ΕΤΠΑ, Ταμείο Συνοχής).
- Το Πρόγραμμα «Συνδέοντας την Ευρώπη» 

(«Connecting Europe Facility»/«CEF»).
- Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery 

and Resilience Plan).
Το ακριβές χρονοδιάγραμμα και οι πόροι που θα 

χρηματοδοτήσουν κάθε ένα από τα έργα θα συγκεκρι-
μενοποιηθούν στο Σχέδιο Δράσης, σύμφωνα με τον 
Προϋπολογισμό του 2023 και τους επόμενους που θα 
ενσωματωθούν στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιο-
νομικής Στρατηγικής.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 2
Χρονοδιάγραμμα Στρατηγικού Προγράμματος 
Σιδηροδρομικών Επενδύσεων

Το Στρατηγικό Πρόγραμμα Σιδηροδρομικών Επενδύ-
σεων, θα περιγράφει τις παραπάνω προτεραιότητες σε 
ορίζοντα πενταετίας (2023 - 2027), θα καταρτιστεί εντός 
του επόμενου διμήνου και δύναται να τροποποιηθεί και 
να ανανεωθεί σύμφωνα με τις τελικές υποδείξεις του 
εκάστοτε Σχεδίου Δράσης.

Τα έργα που θα προκρίνονται θα απαντούν στις πραγ-
ματικές ανάγκες του δικτύου και τις στρατηγικές προτε-
ραιότητες της χώρας στον τομέα των Μεταφορών.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υφυπουργός Ανάπτυξης
Υπουργός Οικονομικών και Επενδύσεων
ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  

Υποδομών και Μεταφορών
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 30/002/000/7218 (2)
Είσπραξη Δ.Ε.Χ.Ε. μέσω e-παραβόλου (e-ΔΕΧΕ). 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ
ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 2 του άρθρου 1 του α.ν. 1819/1951 «Περί 

του τρόπου διεξαγωγής των πάσης φύσεως συναλλαγών 
του Δημοσίου» (Α΄ 149),

β) του άρθρου 82 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσι-
ονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες δι-
ατάξεις» (Α΄ 143),

γ) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94) και ειδικότερα της 
περ. δ της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της παρ. 1 
του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,

δ) της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 3943/2011 «Καταπο-
λέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών 
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργεί-
ου Οικονομικών» (Α΄ 66),

ε) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/ 
23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738).

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουρ-
γού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον 
Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και Β’ 372), 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. α) της παρ. 3 του 
άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

3. Την υπ’ αρ. 3018074/7656/0078/2.12.1994 απόφα-
ση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός ενιαίου 
ωρομισθίου που θα λαμβάνεται ως βάση για το ύψος 
των εισπραττομένων Δ.Ε.Χ.Ε.» (Β’ 906), όπως αυτή τροπο-
ποιήθηκε από την υπ’ αρ. 3002323/1277/0078/2.2.2000 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 151).

4. Την υπ’ αρ. 3018075/7657/0078/2.12.1994 απόφα-
ση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός τρόπου 
είσπραξης Δ.Ε.Χ.Ε.» (Β’ 906).

5. Την υπό στοιχεία Α.1047/12-03-2020 κοινή απόφα-
ση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Υπουργού 
Επικρατείας «Όροι και διαδικασία είσπραξης - επιστρο-
φής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου» 
(Β’ 979).

6. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμμα-
τέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ.  18), σε συνδυα-
σμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 
του άρθρου 41 του ν.  4389/2016 και τις αποφάσεις 
υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου 
Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/ 
17.1.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών, με 
θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

7. Την ανάγκη διευκόλυνσης και απλοποίησης των 
συναλλαγών και επέκτασης της εφαρμογής του ηλε-
κτρονικού παραβόλου στην είσπραξη των Δικαιωμάτων 
Εκτέλεσης Χημικών Εργασιών (Δ.Ε.Χ.Ε.).

8. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπο-
λογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(ΑΑΔΕ), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η απλοποίηση 
της διαδικασίας είσπραξης των Δικαιωμάτων Εκτέλεσης 
Χημικών Εργασιών (ΔΕΧΕ) μέσω e-Παραβόλου (e-ΔΕΧΕ).

Άρθρο 2
Διαδικασία είσπραξης Δ.Ε.Χ.Ε.

1. Ο ενδιαφερόμενος για εκτέλεση χημικών εργασιών 
και ελέγχων από τους υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυν-
σης του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.) εκτός 
κανονικού ωραρίου αυτών ή εκτός του καταστήματος 
της Οργανικής Μονάδας που υπηρετούν, υποβάλλει 
σχετική αίτηση προς την αρμόδια Οργανική Μονάδα 
της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ., προκειμένου να εγκριθεί η εκτέλεση των 
αιτούμενων χημικών εργασιών.



 

 

 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 53937Τεύχος B’ 5244/10.10.2022

2. Η αίτηση αυτή περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:
i. Το ονοματεπώνυμο, το ΑΦΜ και τη διεύθυνση του 

ενδιαφερόμενου και του μεσολαβούντος εκτελωνιστή 
ή αντιπροσώπου, εφόσον υπάρχει.

ii. Το είδος και τον αριθμό του σχετικού παραστατικού, 
εφόσον υπάρχει.

iii. Το είδος της αιτούμενης εργασίας.
iv. Την ημερομηνία υποβολής.
3. Εφόσον οι αιτούμενες χημικές εργασίες εγκριθούν 

από τον Προϊστάμενο της Οργανικής Μονάδας ή από τον 
υπ’ αυτού οριζόμενο αρμόδιο υπάλληλο, υπολογίζονται 
τα οφειλόμενα ποσά για την εκτέλεση των ως άνω εργα-
σιών και συντάσσεται σχετικό Ενημερωτικό Σημείωμα, 
με αριθμό πρωτοκόλλου, από την κατά τόπον αρμόδια 
Οργανική Μονάδα της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ., στην οποία υποβλήθηκε 
η αίτηση, με σκοπό τη γνωστοποίηση στον ενδιαφερό-
μενο - αιτούντα του ποσού της οφειλής και της διαδικα-
σίας καταβολής του [Δικαιώματα Εκτέλεσης Χημικών 
Εργασιών (Δ.Ε.Χ.Ε.)], μέσω e-παραβόλου, σύμφωνα με 
τα ειδικότερα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1047/2020 
κοινή υπουργική απόφαση.

4. Η καταβολή και η είσπραξη Δ.Ε.Χ.Ε., διενεργείται, 
αποκλειστικά και μόνο, μέσω της υπηρεσίας e-παράβολο 
(e-ΔΕΧΕ).

5. Η δέσμευση του e-παραβόλου από τον αρμόδιο 
υπάλληλο της Οργανικής Μονάδας επέχει θέση βεβαί-
ωσης της είσπραξης.

6. Οι τακτοποιημένες αιτήσεις Εκτελέσεως Χημικών 
Εργασιών υποβάλλονται στο τέλος κάθε μήνα στη Δι-
εύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων 
(Δ.Σ.ΥΠ.Ε.) της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.

Άρθρο 3
Αποστολή μηνιαίας κατάστασης e- παραβόλων

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων 
Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) συντάσσει, σε μηνι-
αία βάση, αναλυτική κατάσταση των e-παραβόλων, για 
αιτήσεις Δ.Ε.Χ.Ε. που υποβλήθηκαν, εντός του μήνα ανα-
φοράς, ανά Οργανική Μονάδα της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.

Στην κατάσταση περιλαμβάνονται τα κάτωθι στοιχεία 
για κάθε e-παράβολο:

1. Οργανική Μονάδα της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ..
2. Αριθμός πρωτοκόλλου Ενημερωτικού Σημειώματος.
3. Αριθμός e-Παραβόλου.
4. Στοιχεία αιτούντα
5. Ποσό οφειλής Δ.Ε.Χ.Ε..
6. Ημερομηνία έκδοσης, καταβολής και δέσμευσης 

e-Παραβόλου.
Την ως άνω κατάσταση αποστέλλει η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. εντός 

των δέκα (10) πρώτων ημερών από το πέρας εκάστου 
μήνα αναφοράς στη (Δ.Σ.ΥΠ.Ε.), καθώς και στην εκάστο-
τε Οργανική Μονάδα της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.

Άρθρο 4
Δημόσια Έσοδα

Τα ποσά που εισπράττονται μέσω e-παραβόλου 
(e-ΔΕΧΕ) αποτελούν έσοδα του Ελληνικού Δημοσίου 
και εμφανίζονται στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων 
(ΑΛΕ) 1420403001 (Έσοδα από τη διενέργεια χημικών 
ελέγχων) του κρατικού προϋπολογισμού.

Άρθρο 5
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται 
κάθε προγενέστερη αντίθετη με τα ανωτέρω διάταξη 
απόφασης.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Η έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης αρχίζει 
τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2022

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   
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*02052441010220004*

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,




