
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων 
(ΑΣΑ) του Δήμου Αιγιαλείας, Π.Ε. Αχαΐας, Περιφέ-
ρειας Δυτικής Ελλάδας.

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/
106719/2312/2020 απόφασης του Υπουργού Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας «Διαχείριση των αστι-
κών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Γορτυ-
νίας, Π.Ε. Αρκαδίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου» 
(Β΄ 4978).

3 Ορισμός Υπηρεσίας Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
και Υπευθύνου Ψηφιακών Δράσεων στο Υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σύμφωνα με τα 
άρθρα 8 και 9 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/42689/822 (1)
Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων 

(ΑΣΑ) του Δήμου Αιγιαλείας, Π.Ε. Αχαΐας, Περι-

φέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Την περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4042/2012 

(Α’ 24), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της παρ. 
3 του άρθρου 83 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92).

2. Τον ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλ-
λοντος» (Α΄ 160).

3. Την υπό στοιχεία Η.Π. 29407/3508/2002 κοινή 
υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για την υγειονο-
μική ταφή αποβλήτων» (Β΄1572).

4. Τα άρθρα 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. Το υπ’ αρ. 12430/15.04.2021 έγγραφο του Δήμου 
Αιγιαλείας (αρ. πρ. ΥΠΕΝ/ΓΓΣΔΑ/36517/473/15.04.2021) 
με το οποίο ζητείται η μεταφορά των ΑΣΑ του Δήμου, 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 83 του ν. 4685/2020.

8. Την ανάγκη αποτροπής της συσσώρευσης απο-
βλήτων σε χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων 
και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος καθώς και την 
ανάγκη διασφάλισης της δημόσιας υγείας στον Δήμο 
Αιγιαλείας.

9. 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 Αιγιαλείας, αποφασί-
ζουμε:

Τη μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ), 
μέγιστης ποσότητας οκτώ χιλιάδων (8.000) τόνων, του 
Δήμου Αιγιαλείας, στο νόμιμα λειτουργούντα Χώρο 
Υγειονομικής Ταφής (Χ.Υ.Τ) στη θέση «Βαρτός» της Δη-
μοτικής Ενότητας Άμφισσας, του Δήμου Δελφών, της 
Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας.

Η προσωρινή διαχείριση επιβάλλεται για λόγους δη-
μοσίου συμφέροντος προκειμένου να προστατευτεί η 
δημόσια υγεία και το περιβάλλον από τη συσσώρευση 
των απορριμμάτων και να πραγματοποιηθεί η αποκομι-
δή αυτών, η οποία δεν επιδέχεται αναβολή.

Στον εν λόγω χώρο υγειονομικής ταφής αποδεκτός θα 
γίνεται ο κωδικός καταλόγου αποβλήτων ΕΚΑ 20 03 01, 
ανάμεικτα αστικά απόβλητα.

Ο Δήμος Αιγιαλείας υποχρεούται:
α. Να μεταφέρει τα ανωτέρω απόβλητα στον οριζόμε-

νο στην παρούσα νόμιμα λειτουργούντα Χώρο Υγειονο-
μικής Ταφής (Χ.Υ.Τ.) στη θέση «Βαρτός», της Δημοτικής 
Ενότητας Άμφισσας, του Δήμου Δελφών, της Περιφερει-
ακής Ενότητας Φωκίδας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
καταβάλλοντας το ισχύον τέλος χρήσης στον Περιφε-
ρειακό ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας, υποχρεουμένου του 
τελευταίου να τα αποδέχεται.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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β. Να τηρεί αρχείο με παραστατικά στοιχεία της μετα-
φοράς των αποβλήτων (έντυπα αναγνώρισης, ζυγολό-
για, 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 
15.09.2021.

Με την παρούσα καταργείται η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/
ΔΔΑ/100310/2182/2020 απόφαση του Υπουργού Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας»Διαχείριση των αστικών 
στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αιγιαλείας, 
Π.Ε. Αχαΐας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (Β΄4856), 
όπως έχει τροποποιηθεί με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/
ΔΔΑ/10383/219/2021 (Β΄ 696) απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Μαΐου 2021  

Ο Υπουργός 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Ι

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/42672/821 (2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/

106719/2312/2020 απόφασης του Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Διαχείριση των 

αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου 

Γορτυνίας, Π.Ε. Αρκαδίας, Περιφέρειας Πελοπον-

νήσου» (Β΄ 4978).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Την περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4042/2012 

(Α’ 24), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της παρ. 
3 του άρθρου 83 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92).

2. Τον ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλ-
λοντος» (Α΄ 160).

3. Την υπό στοιχεία Η.Π. 29407/3508/2002 κοινή 
υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για την υγειονο-
μική ταφή αποβλήτων» (Β΄1572).

4. Τα άρθρα 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 ανάγκη αποτροπής της συσσώρευσης απο-

βλήτων σε χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων 
και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος καθώς και την 
ανάγκη διασφάλισης της δημόσιας υγείας στον Δήμο 
Γορτυνίας.

8. 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, αποφασί-
ζουμε:

Την τροποποίηση της διάρκειας ισχύος της υπό στοι-

χεία ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/106719/2312/2020 (5η παρ. του διατα-
κτικού μέρους) απόφασης ως εξής: «Η παρούσα από-
φαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως και μέχρι την έναρξη λειτουργίας των 
εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου, που προβλέπεται να εξυπηρετήσουν το 
Δήμο Γορτυνίας».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Μαΐου 2021  

Ο Υπουργός 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Ι

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/40897/2630 (3)
Ορισμός Υπηρεσίας Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

και Υπευθύνου Ψηφιακών Δράσεων στο Υπουρ-

γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σύμφωνα με 

τα άρθρα 8 και 9 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 8 και 9 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Δια-

κυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) -
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό 
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 184).

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητι-
κών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»,  
(Α’ 133).

3. 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).

4. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας» (Α΄ 160).

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

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

7. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνη-
ση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/
2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκαν με την παρ. 22 του άρ-
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θρου 119 του ν. 4622/2019 και το γεγονός ότι από την 
παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού σύμφωνα με την υπό 
στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/119130/3384/10-12-2020 εισή-
γηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας».

8. Tην υπ’ αρ. 2/7-1-2021 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β΄ 45).

9. Το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/118603/9707/9-12-2020 
έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης και Γεωχωρικών Πληροφορι-
ών του ΥΠΕΝ.  

10. Την ανάγκη αποδοτικής λειτουργίας των υπηρε-
σιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και 
συντονισμού των δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού 
των υπηρεσιών του, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του άρθρου 
18 του π.δ. 132/2017, ορίζεται ως Υπηρεσία Ψηφιακής Δι-
ακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4727/2020, 
με αποστολή τον συντονισμό όλων των δράσεων ψηφι-
ακού μετασχηματισμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων.

Άρθρο 2
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ενσω-
ματώνονται όλες οι αρμοδιότητες που σχετίζονται με 
την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και γενικότερα τον συντονισμό της 

υλοποίησης δράσεων ψηφιακής διακυβέρνησης, όπως 
προβλέπονται στο άρθρο 9 του ν. 4727/2020.

Ειδικότερα, η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης, πέραν των προβλεπόμενων αρμοδιοτήτων της, σύμ-
φωνα με το άρθρο 18 του π.δ. 132/2017, παρέχει τεχνική 
υποστήριξη για την κάλυψη των μηχανογραφικών ανα-
γκών του Υπουργείου και την οργάνωση, λειτουργία και 
συντήρηση των υποδομών πληροφορικής και επικοινω-
νιών του Υπουργείου και μεριμνά ιδίως για την ορθολο-
γική αξιοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων, την 
ψηφιοποίηση των διοικητικών διαδικασιών, τη βελτίωση 
των σχέσεων κράτους - πολίτη, την υποστήριξη προς 
όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου και τους εποπτευό-
μενους φορείς για την υλοποίηση της περαιτέρω χρήσης 
των πληροφοριών του δημόσιου τομέα, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 4727/2020 και την υλοποίηση της Εθνι-
κής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών (ν. 3882/2010, 
Α΄ 166), τον σχεδιασμό καινοτόμων υπηρεσιών με χρήση 
ΤΠΕ, καθώς και για κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με την 
ανάπτυξη της πληροφορικής και των επικοινωνιών στον 
δημόσιο τομέα.

Άρθρο 3
ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
ορίζεται Υπεύθυνος Ψηφιακών Δράσεων του άρθρου 8 
του ν. 4727/2020 για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας και ασκεί τις προβλεπόμενες από το ως άνω 
άρθρο αρμοδιότητες.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

Αθήνα, 26 Απριλίου 2021

Ο Υφυπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ
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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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