
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ορισμός συντελεστή Μ, ο οποίος χρησιμοποιείται 
για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του π.δ. 
437/1981 και περιπτώσεων επιτρεπτών επεμβά-
σεων σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις.

2 Κατανομή προσωπικού στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και 
Έρευνας (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων).

3 Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας 
και Θρησκευμάτων.

4 Αύξηση ωραρίου εργασίας υπαλλήλων του Δή-
μου Δυτικής Αχαΐας

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔ ΕΥ/8351/196 (1)
Ορισμός συντελεστή Μ, ο οποίος χρησιμοποι-

είται για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων 

του π.δ. 437/1981 και περιπτώσεων επιτρεπτών 

επεμβάσεων σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις. 

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ 
ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 437/1981 «Περί μελέτης και εκτελέσεως δα-

σοτεχνικών έργων» (Α’ 120).
2. Την παρ. 6 του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019 (Α’ 112)

όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 53 του 
ν. 5014/2023 (Α’ 14).

3. Το άρθρο 45 του ν. 998/1979.
4. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-

λοντος και Ενέργειας» (Α’ 160).
5. Το άρθρο 280 του ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονι-

κή της αυτοδιοίκησης και αποκεντρωμένης διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).

6. 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).

7. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

8. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

9. Το π.δ. 6/2022 «Σύσταση και μετονομασία Γενικών 
Γραμματειών, σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων» (Α’ 117).

10. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/11835/1139/
08.02.2022 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Π.ΕΝ. «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Δασών 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

11. Το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133).

12. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/74135/6765/
30.07.2020 απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα 
Υ.Π.ΕΝ. «Ορισμός Αναπληρωτή Προϊσταμένου Γενι-
κής Διεύθυνσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος».

13. Τα στοιχεία του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή 
(Πίνακας 5, Ιανουάριος 2023) που αναρτήθηκαν στην 
επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, 
σύμφωνα με τα οποία ο Μέσος Γενικός Δείκτης Τιμών 
Καταναλωτή του τελευταίου τριμήνου του έτους 2022, με 
βάση το 2020=100,0 ανήλθε σε 112,946 ενώ του τελευ-
ταίου τριμήνου του έτους 1980 με βάση το 2020=100,0 
ανερχόταν σε 5,628.

14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε ότι για το έτος 2023 ο χρησιμοποιούμε-
νος συντελεστής Μ, που αναφέρεται στην παρ. 5 του 
άρθρου 16 του π.δ. 437/1981, για την εφαρμογή ορι-
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σμένων διατάξεων αυτού, είναι ίσος με 20,07 (Μ=Μ1/
Μ2=112,946/5,628 = 20,07).

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημε-
ρίδα της Κυβερνήσεως, οπότε παύει να ισχύει η προηγού-
μενη υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/13129/351/10.02.2022 
(Β’ 705) όμοια απόφαση (ΑΔΑ: ΨΧΕΑ4653Π8-9ΣΟ).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2023

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
της Γενικής Διεύθυνσης

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΟΥΝΤΟΥΦΑΣ   

Ι

 Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./12/19629 (2)
Κατανομή προσωπικού στο Ίδρυμα Τεχνολογί-

ας και Έρευνας (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επεν-

δύσεων). 

 O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 119 του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την 

Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων 
και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο 
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοι-
πές διατάξεις» (Α’ 105/2019), την παρ. 21 του άρθρου 
ενάτου του ν. 4057/2012 (Α’ 54) και την παρ. 5 του άρ-
θρου 11 του ν. 3833/2010 (Α’ 40).

2. 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), το π.δ. 84/2019 
«Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδι-
κών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουρ-
γείων» (Α’ 123) και το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

3. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/
01-3-2011 (Β’ 323) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτε-
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραιοτή-
των των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

4. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ/7/28316/
10-1-2019 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 17-1- 2019) εγκριτική 
απόφαση.

5. Τα από 16-12-2022 και 20-12-2022 ηλεκτρονικά αι-
τήματα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.

6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που 
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 1 
του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (Α’ 6).

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή τριών (3) ατόμων σε θέσεις Ερευνητών 
Β’ βαθμίδας και τεσσάρων (4) ατόμων σε θέσεις Ειδικού 

Επιστημονικού και Τεχνικού Προσωπικού στο Ίδρυμα 
Τεχνολογίας και Έρευνας - ΙΤΕ, ως εξής:

- ενός (1) ατόμου σε θέση Κύριου Ερευνητή Β’ βαθμί-
δας, του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών, με γνωστι-
κό αντικείμενο «Ιστορία Πολιτισμικών ανταλλαγών στη 
Μεσόγειο, 18ος - 20ος αιώνας»

- ενός (1) ατόμου σε θέση Ερευνητή Β’ βαθμίδας, με 
γνωστικό αντικείμενο «Προηγμένες τεχνικές μελέτης και 
βελτίωσης περιβαλλοντικών συστημάτων».

- ενός (1) ατόμου σε θέση Ερευνητή Β’ βαθμίδας, με 
γνωστικό αντικείμενο «Υλικά και διεργασίες για ενεργει-
ακές εφαρμογές» και

- τεσσάρων (4) ατόμων, σε θέσεις Ειδικού Επιστημο-
νικού και Τεχνικού Προσωπικού, με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, βάσει του οριστι-
κού πίνακα διοριστέων του Α.Σ.Ε.Π. που δημοσιεύθηκε 
στο (Γ’ 2822/2022) και κυρώθηκε με την υπ’ αρ. 990/
26-10-2022 απόφαση του Α’ Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π., κα-
τόπιν έκδοσης της υπό στοιχεία 2Ε/2021 προκήρυξης 
Α.Σ.Ε.Π. (Α.Σ.Ε.Π. 22).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2023

Ο Υπουργός
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ   

Ι

 Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./11/293 (3)
Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας 

και Θρησκευμάτων. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 119 του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την 

Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων 
και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο 
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοι-
πές διατάξεις» (Α’ 105/2019), την παρ. 21 του άρθρου 
ενάτου του ν. 4057/2012 (Α’ 54) και την παρ. 5 του άρ-
θρου 11 του ν. 3833/2010 (Α’ 40).

2. 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), το π.δ. 84/2019 
«Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδι-
κών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουρ-
γείων» (Α’ 123) και το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

3. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/
01-3-2011 (Β’ 323) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτε-
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραιοτή-
των των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

4. Την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4521/2018 
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες δια-
τάξεις» (Α’ 38) περί μη ανάγκης εκδόσεως της εγκριτικής 
απόφασης της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της 
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υπό στοιχεία ΠΥΣ 33/2006 (Α’ 280) για την προκήρυξη θέ-
σεων μελών ΔΕΠ και μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. ΑΕΙ.».

5. Το υπό στοιχεία Φ1/1200/Ζ2/5.1.2023 έγγραφο του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποί-
ησης του μονίμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δι-
καίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή 
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 2 
του ν. 4765/2021 (Α’ 6).

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατανο-
μής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή ενός (1) ατόμου, σε θέση μέλους ΔΕΠ, 
της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή, του Τμήμα-
τος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, με 
γνωστικό αντικείμενο «Βελτιστοποίηση ενεργειακών και 
βιομηχανικών συστημάτων με χρήση του μαθηματικού 
προγραμματισμού».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2023

Ο Υπουργός

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ   

Ι

(4)
 Αύξηση ωραρίου εργασίας υπαλλήλων του Δή-

μου Δυτικής Αχαΐας   

 Με την υπ’ αρ. 128/02.12.2022 απόφαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Δυτικής Αχαΐας που εκδόθηκε σύμφωνα 

με το άρθρο 8 του ν. 4368/2016 (Α’ 21) όπως αντικατα-
στάθηκε με το άρθρο 87 του ν. 4483/2017 (Α’ 107), την 
υπ’ αρ. 9/8402/16.03.2016 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α, και 
λαμβάνοντας υπόψη τις υπεύθυνες δηλώσεις - αιτήσεις 
των τριών (03) κάτωθι αναφερόμενων υπαλλήλων με 
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, 
κατηγορίας - ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών 
Μονάδων, με τις οποίες αιτούνται την επέκταση του 
ωραρίου τους, και λόγω των αυξημένων αναγκών που 
προέκυψαν από την πανδημία, τροποποιείται το ωράριο 
εργασίας τους ημερησίως από μειωμένο σε τριάντα δύο 
και μισή ώρες (32,5) ώρες εβδομαδιαίως, για τις κάτωθι 
υπαλλήλους:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1. Γιαννοπούλου Μαρία Λεωνίδας

2. Κατσιγιάννη Ανθούλα Θεμιστοκλής

3. Λαχανά Βασιλική Αθανάσιος

(Αρ. βεβ. των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Δυ-
τικής Αχαΐας: 12653/09.11.2022).

(Αρ. απόφ. του Γραμματέα Α.Δ.Π.Δ.Ε. και Ι. (έλεγχος νο-
μιμότητας): 178236/2022/10.01.2023 με ΑΔΑ ΨΙΠΙΟΡ1Φ-
Φ7Ζ).

(Αρ. απόφ. Α.Δ.Π.Δ.Ε. και Ι.: οικ.5485/25.01.2023). 

 Με εντολή Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η προϊσταμένη του τμήματος κ.α.α.
Η αρμόδια υπάλληλος 

ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΟΚΑΚΗ   
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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,
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