
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παράταση ισχύος της υπ’  αρ. 44010/01.04.2022 
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας για την «Χορήγηση επιδότησης πε-
τρελαίου κίνησης» (Β’ 1540).

2 Έγκριση τροποποίησης της απόφασης χορήγη-
σης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ωδείου με 
την επωνυμία ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΩΔΕΙΟ στον τρίτο 
όροφο κτιρίου επί της οδού Ορφανίδου αρ. 5, ως 
προς τις σχολές και τα τμήματα.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. ΓΔΟΥ 36 (1)
Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 44010/01.04.2022 

κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας για την «Χορήγηση επιδότησης πε-

τρελαίου κίνησης» (Β’ 1540). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 82 του ν. 4916/2022 «Εκσυγχρονισμός 

του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγο-
ράς - Πρόγραμμα συνεισφοράς Δημοσίου σε ευάλωτους 
οφειλέτες μέχρι τη μεταβίβαση της κατοικίας τους στον 
φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης του Κεφ. Α’ του 
μέρους δευτέρου του τρίτου βιβλίου του ν. 4738/2020 - 
Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 
(ΕΕ) 2020/1151 και (ΕΕ) 2021/1159, νέος μειωμένος 
Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), επεί-
γουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις για την 
αντιμετώπιση ιδίως της ενεργειακής κρίσης και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 65).

2. Το Κεφ. ΙΑ του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διαφάνεια - 
Πρόγραμμα Διαύγεια» (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση 
(Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλε-

κτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δί-
καιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» 
και τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της 
Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητι-
κών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» 
(Α’ 133).

4. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

5. Τον ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαι-
οειδών και άλλες διατάξεις» (Α’ 230).

6. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

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

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. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’ 181).

10. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145).

11. Τα άρθρα 75 έως 91 του ν. 4446/2016 «Πτωχευτι-
κός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη -Παράβολα, 
Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθό-
ντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις 
του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις» (Α’ 240).

12. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

13. Την υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

14. Την υπ’  αρ. 30290/2022 υπουργική απόφαση 
«Τροποποίηση της υπ’ αρ. 27585/14-03-2022 απόφα-
σης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Περι-
στολή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας σε περίοδο 
κρίσης. Καθορισμός της διαδικασίας ελέγχου και της 
επιβολής κυρώσεων των παρ. 4 και 5 του άρθρου 58 
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του ν. 4818/2021 (Α’ 124), κλιμάκωση των προστίμων και 
άλλα ζητήματα που αφορούν στην εφαρμογή του ιδίου 
άρθρου» (Β’ 1145)» (Β’ 1329).

15. Την υπ’  αρ. 37356/2022 υπουργική απόφαση 
«Περιστολή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας σε πε-
ρίοδο κρίσης. Καθορισμός της διαδικασίας ελέγχου και 
της επιβολής κυρώσεων των παρ. 4 και 5 του άρθρου 58 
του ν. 4818/2021 (Α’ 124), κλιμάκωση των προστίμων και 
άλλα ζητήματα που αφορούν στην εφαρμογή του ιδίου 
άρθρου - Τροποποίηση της υπ’ αρ. 30290/21.03.2022 
απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων» 
(Β’ 1329)» (Β’ 1720).

16. Το από 31.03.2022 ηλεκτρονικό μήνυμα της Κεντρι-
κής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων.

17. Το υπό στοιχεία 2/12913/ΔΠΓΚ/23.06.2022 έγγρα-
φο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνη-
σης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουρ-
γείου Οικονομικών.

18. Την υπό στοιχεία 56754 ΕΞ 2022/29.04.2022 κοι-
νή υπουργική απόφαση «Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 
44010/01.04.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οι-
κονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας «Χορήγηση επιδότησης πετρελαίου 
κίνησης» (Β’ 1540)» (Β’ 2128).

19. Την υπό στοιχεία 73523 ΕΞ 2022/31.05.2022 κοι-
νή υπουργική απόφαση «Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 
44010/01.04.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οι-
κονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας «Χορήγηση επιδότησης πετρελαίου 
κίνησης» (Β’ 1540)» (Β’ 2674).

20. Το γεγονός ότι εξακολουθεί να υφίσταται ανάγκη 
επιδότησης της τιμής του λίτρου πετρελαίου κίνησης 
λόγω της ραγδαίας αύξησης που καταγράφεται στην 
τιμή του πετρελαίου και της συνεπακόλουθης αύξησης 
του κόστους των μετακινήσεων και του μεταφορικού 
κόστους.

21. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη για το τρέχον οικονο-
μικό έτος σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του 
Ειδικού Φορέα 1023-711-0000000 «Γενικές Κρατικές 
Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών και του ΑΛΕ 
2510989899 «Λοιπές επιδοτήσεις προϊόντων και υπη-
ρεσιών», η οποία εξαρτάται από τα πραγματικά γεγονότα 
και δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί και θα αντιμε-
τωπιστεί με ανακατανομή πιστώσεων εντός του ως άνω 
Ειδικού Φορέα, βάσει των διατάξεων του ν. 4270/2014, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
Η ισχύς της υπό στοιχεία 44010 ΕΞ 2022/01.04.2022 

(Β’ 1540) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομι-
κών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας «Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου κίνησης», 
όπως παρατάθηκε με την υπό στοιχεία 56754 ΕΞ 2022/
29.04.2022 κοινή υπουργική απόφαση «Παράταση ισχύ-
ος της υπ’ αρ. 44010/01.04.2022 κοινής απόφασης των 
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Χορήγηση επιδότησης 
πετρελαίου κίνησης (Β’ 1540)» (Β’ 2128) έως την 31 Μαΐου 

2022 και την υπό στοιχεία 73523 ΕΞ 2022/31.05.2022 
κοινή υπουργική απόφαση «Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 
44010/01.04.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οι-
κονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας «Χορήγηση επιδότησης πετρελαίου 
κίνησης (Β’ 1540)» (Β’ 2674) έως την 30 Ιουνίου 2022, πα-
ρατείνεται εκ νέου από τη λήξη της για χρονικό διάστημα 
τριών (3) μηνών, ήτοι έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2022. 
Το ύψος της επιδότησης παραμένει στο ποσό των 0,12 € 
προ Φ.Π.Α. ανά λίτρο πετρελαίου κίνησης.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 30 Ιουνίου 2022

Ο Υπουργός Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 9087 (2)
Έγκριση τροποποίησης της απόφασης χορήγη-

σης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ωδείου με 

την επωνυμία ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΩΔΕΙΟ στον τρίτο 

όροφο κτιρίου επί της οδού Ορφανίδου αρ. 5, 

ως προς τις σχολές και τα τμήματα. 

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Του β.δ. 16/1966 «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μουσι-

κών ιδρυμάτων» (Α’ 07).
2. Του ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφο-

ρώντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών 
μουσικών ιδρυμάτων» (Α’ 90).

3. Του άρθρου 10 του ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων 
Ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 302), 
όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αρ. 7275/2022 υπουρ-
γική απόφαση (Β’ 77).

4. Της παρ. 1 του άρθρου 75, του ν. 3463/2006 «Κύ-
ρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α’ 114) όπως 
προστέθηκε το στοιχείο 28 της παρ. 4 του άρθρου 94, 
του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη-
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α’ 87).

5. Της παρ. 1ζ του άρθρου 58, του ν. 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).

Β. Τις υπουργικές αποφάσεις:
1. Υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/7388/07-02-1994 

«Καθορισμός παραβόλου για ίδρυση Ανωτέρων Σχολών 
Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και ιδιωτικών Μουσικών Εκ-
παιδευτηρίων» (Β’ 123).

2. Υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/78036/2473/19-10-2004 «Καθο-
ρισμός προδιαγραφών κτιρίων για στέγαση Μουσικού 
Εκπαιδευτηρίου» (Β’ 1595).
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3. Υπό στοιχεία ΥΠΠΟΤ/οικ.38573/1216/31-03-2011 
«Διεκπεραίωση και απλούστευση της διοικητικής δι-
αδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
ιδιωτικών μουσικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Ωδείων, 
Μουσικών Σχολών ή Παραρτημάτων αυτών) μέσω των 
Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης» (Β’ 693).

Γ. Τις υπ’  αρ. 6534/2022 η οποία τροποποιεί την 
10592/2019 περί ορισμού Αντιδημάρχων και 316/2022 
περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων αποφάσεις Δημάρχου.

Δ. Την υπ’  αρ. 92966/29-07-2019 (Β’  3312) απόφα-
ση Δημάρχου, όπως συμπληρώθηκε με την υπ’  αρ. 
11819/20-09-2019 (Β’  3648) απόφαση Δημάρχου, με 
την οποία χορηγήθηκε στην ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ 
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ωδείου στον τρίτο όροφο 
κτιρίου επί της οδού Ορφανίδου αρ. 5, με την επωνυμία 
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΩΔΕΙΟ».

Ε. Την υπ’ αρ. 89175/30-03-2022 αίτηση της ΚΟΛΟΚΟ-
ΤΡΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, για την τροποποίηση 
της ανωτέρω ιδρυτικής απόφασης του ωδείου ως προς 
τις σχολές και τα τμήματα, με την προσθήκη της Σχο-
λής Παραδοσιακής Μουσικής και των αντίστοιχων τμη-
μάτων, με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, 
αποφασίζουμε:

Α. Εγκρίνουμε την τροποποίηση της υπ’ αρ. 92966/
29-07-2019 (Β’ 3312) απόφασης Δημάρχου, που αφορά 
ωδείο επ’ονόματι της ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑΣ με την 
επωνυμία «ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΩΔΕΙΟ», στον τρίτο όροφο κτι-
ρίου επί της οδού Ορφανίδου αρ. 5, εντός των διοικητικών 
ορίων του Δήμου Θεσσαλονίκης, ως προς τις σχολές και 
τα τμήματα, στο οποίο εφεξής θα λειτουργούν τα εξής:

α. Σχολή Ανώτερων Θεωρητικών Μαθημάτων και Σύν-
θεσης με τμήματα:

1. ωδικής, 2. ενοργάνωσης πνευστών οργάνων, 3. αρ-
μονίας, 4. αντίστιξης, 5. φυγής, 6. σύνθεσης

β. Σχολή Ενόργανης Μουσικής με τμήματα:
1. πληκτών, 2. εγχόρδων, 3. πνευστών, 4. κρουστών 

οργάνων, 5. κλαβικύμβαλου (τσέμπαλο), 6. κλασικής 
κιθάρας

γ. Σχολή Μονωδίας με τμήματα:
1. μονωδίας, 2. μελοδραματικής
δ. Σχολή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής 
ε. Σχολή Σαξοφώνου
στ. Σχολή Διεύθυνσης Ορχήστρας 
ζ. Σχολή Διεύθυνσης Χορωδίας
η. Σχολή Άρπας
θ. Σχολή Παραδοσιακής Μουσικής, με τμήματα:
1. τραγουδιού και οργάνων πανελληνίου και ευρύ-

τερου ανατολικού ρεπερτορίου, 2. οργάνων τοπικών 
παραδοσιακών ρεπερτορίων, 3. οργάνων του ειδικού 
ρεπερτορίου της νεοελληνικής λαϊκής αστικής μουσικής, 
4. θεωρητικών

Β. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 29 Ιουνίου 2022

Ο Αντιδήμαρχος

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ   
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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,

*02034230107220004*
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