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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

3 Διόρθωση σφάλματος στο άρθρο 92 του 
ν. 4876/2021 που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως (Α΄ 251).

 ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 23 (1)

Αναγνώριση του αυτοτελούς οικισμού «Κολοκυν-

θού, η» του Δήμου Καστοριάς ως Δημοτικής Κοι-

νότητας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 2 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως οι παρ. 2, 3 και 4 
τροποποιήθηκαν και τελικώς το άρθρο διαμορφώθηκε 
με το άρθρο 85 του ν. 4804/2021 (Α΄ 90) σε συνδυασμό 
με το άρθρο 86 του ίδιου νόμου,

β) της παρ. 6 του άρθρου 283 του ν. 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87),

γ) του πρώτου εδαφίου της παρ. 12 του άρθρου 283 
του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλ-
λικράτης» (Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 
του άρθρου 68 του ν. 4604/2019 (Α΄ 50),

δ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα [άρθρο πρώτο του 

π.δ. 63/2005 (Α΄ 98)], όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την 
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό 
κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρ-
νησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133),

ε) της υπ’ αρ. 11247/28.12.2012 απόφασης της Ελληνι-
κής Στατιστικής Αρχής «Αποτελέσματα της Απογραφής 
Πληθυσμού - Κατοικιών 2011 που αφορούν στο Μόνιμο 
Πληθυσμό της χώρας» (Β΄ 3465), όπως τροποποιήθηκε 
με την υπό στοιχεία ΓΠ - 191/18.3.2014 απόφαση της 
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (Β΄ 698),

στ) της υπ’ αρ. 74447/29.12.2010 απόφασης του 
Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι-
κής Διακυβέρνησης «Καθορισμός εξόδων κίνησης προ-
έδρου συμβουλίου δημοτικής κοινότητας, προέδρου 
συμβουλίου τοπικής κοινότητας και εκπροσώπου τοπι-
κής κοινότητας» (Β΄ 2044),

ζ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2),

η) της υπό στοιχεία Υ22/18.6.2021 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β΄ 2607).

2. Την υπ’ αρ. 167/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Καστοριάς με ΑΔΑ: 6ΠΦΖΩΕΥ - ΖΛΤ.

3. Την υπ’ αρ. 14003/21.4.2021 βεβαίωση της Διεύθυν-
σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Καστοριάς.

4. Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αλλά σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 
Καστοριάς ίση με τα έξοδα κίνησης του Προέδρου της 
Κοινότητας Κολοκυνθούς, όπως προκύπτουν από την 
απόφαση που αναφέρεται στο στοιχείο 1(στ) και τη βε-
βαίωση που αναφέρεται στο στοιχείο 3. Η προκαλούμενη 
δαπάνη ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 3.600,00 ευρώ 
ετησίως από την επόμενη δημοτική περίοδο, καλύπτεται 
από τακτικά έσοδα του Δήμου και εγγράφεται στον ΚΑΕ 
00.6123.02 «Έξοδα κίνησης προέδρων Δημοτικών και 
Τοπικών Κοινοτήτων - Εκπροσώπων».

5. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΤΑΑΠ/2021/66/28.5.2021 ει-
σήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών.

6. Την υπ’ αρ. 4/2022 γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Εσωτερικών, αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Άρθρο μόνο
1. Αναγνωρίζεται ο αυτοτελής οικισμός «Κολοκυνθού, 

η» του Δήμου Καστοριάς ως Δημοτική Κοινότητα Κολο-
κυνθούς.

2. Οι νόμιμες συνέπειες από τη δημοσίευση του πα-
ρόντος επέρχονται από την επόμενη δημοτική περίοδο.

Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευ-
ση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 11 Μαρτίου 2022 

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός 
Εσωτερικών

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Ι

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 24 (2)

Ρυθμιστικά μέτρα για την αλιεία του είδους συ-

μιακό γαριδάκι (Plesionika narval).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των περ. α΄, ε΄, ι΄ και ιβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 10 του 

ν.δ. 420/1970 «Αλιευτικός Κώδιξ» (Α΄ 27), όπως ισχύουν.
β) Του άρθρου 20 του Κανονισμού (ΕΕ) 1380/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης 
Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτι-
κή, την τροποποίηση των Κανονισμών του Συμβουλίου 
(ΕΚ) 1954/2003 και (ΕΚ) 1224/2009 και την κατάργηση 
των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) 2371/2002 και 
(ΕΚ) 639/2004 και της υπό στοιχεία 2004/585/ΕΚ από-
φασης του Συμβουλίου (L 354 και διορθωτικά L 44/2018, 
L 122/2018 και L 162/2018).

2. Την υπ’ αρ. 6310/9.9.2021 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Συμεών Κεδίκο-
γλου» (Β΄ 4190).

3. Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αλιείας, όπως δι-
ατυπώνεται στο υπ’ αρ. 285/21.10.2021 (θέμα 1ο) πρα-
κτικό του.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δια-
τάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατι-
κού προϋπολογισμού.

5. Την υπ’ αρ. 15/2022 γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

1. Σκοπός του παρόντος διατάγματος, είναι η θέσπιση 
ρυθμιστικών μέτρων σχετικά με την αλιεία του είδους 
συμιακό γαριδάκι (Plesionika narval) και ειδικότερα:

α) η χορήγηση αδειών αλίευσης σε επαγγελματικά 
αλιευτικά σκάφη,

β) ο καθορισμός των επιτρεπόμενων αλιευτικών ερ-
γαλείων και η σήμανσή τους, 

γ) ο καθορισμός των επιτρεπόμενων περιόδων και 
περιοχών αλίευσης,

δ) η καταχώριση των αλιευθεισών ποσοτήτων και
ε) η επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες των διατά-

ξεων του παρόντος.
2. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται στο σύνο-

λο της επικράτειας, στα σκάφη που δραστηριοποιούνται 
στην αλιεία του είδους συμιακό γαριδάκι.

Άρθρο 2
Άδεια αλίευσης σε επαγγελματικά 
αλιευτικά σκάφη

1. Η αλιεία του είδους συμιακό γαριδάκι ασκείται μόνο 
από επαγγελματίες αλιείς, οι οποίοι είναι πλοιοκτήτες 
επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών που διαθέτουν 
άδεια αλίευσης του είδους αυτού.

2. Προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας αλίευσης εί-
ναι το σκάφος να διαθέτει σε ισχύ αλιευτική άδεια με το 
εργαλείο κλωβός (FPO) σύμφωνα με το β.δ. 666/1966 
(Α΄ 160) και το π.δ. 261/1991 (Α΄ 98), να έχει εγκατεστη-
μένο και σε πλήρη λειτουργία σύστημα δορυφορικής 
παρακολούθησης σκαφών (VMS) και να τηρεί ηλεκτρο-
νικό ημερολόγιο αλιείας (ERS).

3. Για την έκδοση της άδειας αλίευσης, ο ενδιαφερόμε-
νος υποβάλλει αίτηση στην υπηρεσία αλιείας της Περι-
φερειακής Ενότητας στην οποία τηρείται ο φάκελος του 
σκάφους. Αντίγραφο της απόφασης χορήγησης άδειας 
αλίευσης κοινοποιείται στη Διεύθυνση Αλιείας και Δια-
χείρισης Αλιευτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η αίτηση άδειας αλίευσης, για 
την αντίστοιχη περίοδο αλιείας, υποβάλλεται από την 1η 
Ιανουαρίου κάθε έτους. Η άδεια αλίευσης ισχύει από την 
1η Μαΐου κάθε έτους ή, εφόσον η απόφαση χορήγησής 
της εκδοθεί μετά την ημερομηνία αυτή, από την ημερο-
μηνία έκδοσής της και έως την 31η Αυγούστου του ίδιου 
ημερολογιακού έτους.

4. Οι άδειες αλίευσης καταχωρίζονται σε μητρώο στο 
ασφαλές τμήμα της ιστοσελίδας της Γενικής Διεύθυνσης 
Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων, σύμφωνα με το άρθρο 114 και την περ. δ΄ της 
παρ. 1 του άρθρου 116 του Κανονισμού (ΕΚ) 1224/2009 
του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2009 (L 343 και 
διορθωτικά L 149/2015 και L 122/2018).

Άρθρο 3
Επιτρεπόμενα αλιευτικά εργαλεία 
και σήμανση αυτών

1. Η αλιεία του είδους συμιακό γαριδάκι, πραγματο-
ποιείται με παραλληλεπίπεδους κλωβούς (παγίδες) ή/
και σφαιροειδείς κλωβούς (κιούρτους), οι οποίοι αποτε-
λούνται από άκαμπτο μεταλλικό σκελετό με μήκος και 
πλάτος ή διάμετρο, αντίστοιχα, που δεν υπερβαίνουν τα 
ογδόντα εκατοστά (80cm) και ύψος που δεν υπερβαίνει 
τα σαράντα πέντε εκατοστά (45cm), επενδυμένους με 
πλέγμα με μάτι ύψους τουλάχιστον δώδεκα χιλιοστών 
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(12mm) κατά τη μέτρηση και σχήματος που αποτελεί-
ται από τέσσερις (4) τουλάχιστον πλευρές. Οι κλωβοί 
φέρουν δύο (2) ανοίγματα: ένα στόμιο στο πάνω μέρος, 
διαμέτρου τουλάχιστον δεκατριών εκατοστών (13cm) 
και ένα πορτάκι σε πλαϊνή πλευρά. Το πλέγμα των παγί-
δων είναι έτσι κατασκευασμένο και τοποθετημένο ώστε 
το μάτι να παραμένει ανοιχτό.

2. Τα αλιευτικά σκάφη, τα οποία στοχεύουν το είδος 
συμιακό γαριδάκι, δύνανται να φέρουν και να χρησιμο-
ποιούν συνολικά έως εκατόν πενήντα (150) κλωβούς με 
τα χαρακτηριστικά της παρ. 1.

3. Τα αλιευτικά εργαλεία της παρ. 1 του παρόντος άρ-
θρου, ποντίζονται στη θάλασσα μεμονωμένα ή σε σειρά 
και σημαίνονται σύμφωνα με τα άρθρα 9, 11 και 12 του 
εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 404/2011 της Επιτροπής 
της 8ης Απριλίου 2011 (L 112 και διορθωτικά L 328/2011 
και L 125/2012).

4. Σε περίπτωση απώλειας αλιευτικών εργαλείων ή 
μέρους αυτών, ο πλοίαρχος του αλιευτικού σκάφους 
έχει την ευθύνη για την άμεση ανάσυρσή τους. Αν τα 
απωλεσθέντα εργαλεία δεν μπορούν να ανασυρθούν, ο 
πλοίαρχος του αλιευτικού σκάφους ενημερώνει άμεσα 
την οικεία λιμενική αρχή.

5. Με το τέλος της αλιευτικής περιόδου, τα αλιευτικά 
εργαλεία ανασύρονται, στοιβάζονται και φυλάσσονται 
στην ξηρά.

Άρθρο 4
Επιτρεπόμενες περίοδοι και περιοχές αλιείας 

Η αλιεία του είδους συμιακό γαριδάκι επιτρέπεται 
αποκλειστικά: 

α) από την 1η Μαΐου έως την 31η Αυγούστου κάθε 
έτους,

β) σε βάθη μεγαλύτερα των σαράντα μέτρων (40 m) 
και

γ) εκτός των απαγορευμένων περιοχών αλιείας, όπως 
καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και 
ειδικές διατάξεις.

Άρθρο 5
Καταχώριση δεδομένων

Οι αλιευθείσες ποσότητες του είδους συμιακό γαριδάκι, 
καθώς και των παρεμπιπτόντων ειδών, καταχωρίζονται, 
για κάθε αλιευτικό ταξίδι, από τους επαγγελματίες αλιείς 
στο ηλεκτρονικό ημερολόγιο αλιείας (ERS), μέσω της 
εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακο-

λούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων 
(Ο.Σ.Π.Α), σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2287/40083/7.4.2015 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 695). 
Η παροχή στοιχείων πραγματοποιείται καθ’ όλη τη διάρ-
κεια του έτους και για το σύνολο της αλιευτικής δραστη-
ριότητας των αλιευτικών σκαφών.

Άρθρο 6
Κυρώσεις

Για τους παραβάτες του παρόντος, εφαρμόζονται 
οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν.δ. 420/1970 (Α΄ 27), 
όπως ισχύει κάθε φορά, καθώς και της υπ’ αρ. 3866/
78486/14.7.2015 απόφασης του Υφυπουργού Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
(Β΄ 1587).

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δη-
μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος 
διατάγματος.

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2022

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Υφυπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(3)
Στο άρθρο 92 του ν. 4876/2021, που δημοσιεύθηκε 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Α΄ 251), στη σελίδα 
11971, στην A΄ στήλη, στον 01 στίχο εκ των άνω διορ-
θώνεται:

το εσφαλμένο: «...Οδηγίας 2014/67/ΕΕ...» 
στο ορθό: «...Οδηγίας 96/71/ΕΚ...».

(Από το Υπουργείο 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)
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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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