
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 2η τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/
118233/4341/08-12-2020 απόφασης «Σύσταση 
και συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης Έργου στο 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την 
υλοποίηση του έργου εκπόνησης και υποβολής 
στον ΥΠΕΝ εισήγησης αναφορικά με την ’’Δια-
μόρφωση του θεσμικού και ρυθμιστικού πλαι-
σίου για την ανάπτυξη και συμμετοχή μονάδων 
αποθήκευσης στις Αγορές ηλεκτρικής ενέργειας 
του ν. 4425/2016 (Α’ 185), ως ισχύει και σε μηχανι-
σμούς ισχύος’’» (Β’ 5619).

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 
ΕΞ 2017/31-07-2017 απόφασης του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),  
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση 
υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της 
Φορολογικής Διοίκησης» (Β’ 2743).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/47793/1998 (1)
2η τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/

118233/4341/08-12-2020 απόφασης «Σύσταση 

και συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης Έργου στο 

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την 

υλοποίηση του έργου εκπόνησης και υποβολής 

στον ΥΠΕΝ εισήγησης αναφορικά με την ’’Δια-

μόρφωση του θεσμικού και ρυθμιστικού πλαι-

σίου για την ανάπτυξη και συμμετοχή μονάδων 

αποθήκευσης στις Αγορές ηλεκτρικής ενέργειας 

του ν. 4425/2016 (Α’ 185), ως ισχύει και σε μηχα-

νισμούς ισχύος’’» (Β’ 5619) .

 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 

λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133) και ιδίως την περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 44, 
αυτού.

2. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α’ 160).

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

5. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67864/8352/24.07.2019 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση καθηκόντων 
μετακλητού Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών 
Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 510).

6. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/118233/4341/ 
8.12.2020 απόφαση «Σύσταση και συγκρότηση Ομά-
δας Διοίκησης Έργου στο Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας για την υλοποίηση του έργου εκπόνησης 
και υποβολής στον ΥΠΕΝ εισήγησης αναφορικά με την 
"Διαμόρφωση του θεσμικού και ρυθμιστικού πλαισίου 
για την ανάπτυξη και συμμετοχή μονάδων αποθήκευ-
σης στις Αγορές ηλεκτρικής ενέργειας του ν. 4425/2016 
(Α’ 185), ως ισχύει και σε μηχανισμούς ισχύος"» (Β’ 5619/ 
2020).

7. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/20378/759/2.03.2021 
απόφαση «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/ 
118233/4341/8.12.2020 απόφασης (Β’ 5619) με τίτλο: 
Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης Έργου 
στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την 
υλοποίηση του έργου εκπόνησης και υποβολής στον 
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ΥΠΕΝ εισήγησης αναφορικό με την "Διαμόρφωση του 
θεσμικού και ρυθμιστικού πλαισίου για την ανάπτυξη και 
συμμετοχή μονάδων αποθήκευσης στις Αγορές ηλεκτρι-
κής ενέργειας του ν. 4425/2016 (Α’  185), ως ισχύει και σε 
μηχανισμούς ισχύος"» (Β’ 901).

8. Την υπ’ αρ. 879/26.04.2021 επιστολή του Κέντρου 
Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας 
(ΚΑΠΕ) με τίτλο: «Ορισμός εκπροσώπου ΚΑΠΕ σε Ομάδα 
Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) Αποθήκευσης Ενέργειας» (υπό 
στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/41077/1670/27.04.2021).

9. Το από 23.04.2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε., για τον ορισμό εκπροσώ-
που της στην Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) Απο-
θήκευσης Ενέργειας (υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/ 
41067/1667/27.04.2021).

10. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις αυτής της από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιείται η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/118233/ 
4341/8.12.2020 απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί με 
την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/20378/759/2.03.2021 
απόφαση, ως ακολούθως:

1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 1 της απόφασης, 
προστίθενται σημεία 14 έως 18, ως εξής:

«14. Ιωάννης Νικολετάτος, εκπρόσωπος του Κέντρου 
Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας 
(ΚΑΠΕ) ως μέλος».

«15. Ιωάννης Παρέντης, εκπρόσωπος του Διαχειριστή 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευ-
σης (ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.), ως μέλος».

«16. Ευτυχία Αποστολίδου, εξωτερική εμπειρογνώμο-
νας, ως μέλος».

«17. Γεώργιος Μάρκου, εξωτερικός εμπειρογνώμονας, 
ως μέλος».

«18. Αγγελική Χωματά, εξωτερική εμπειρογνώμονας, 
ως μέλος».

2. Αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 2 της απόφα-
σης, ως εξής:

«3. Η αρχική εισήγηση της Ο.Δ.Ε. θα υποβληθεί έως 
τις 4 Ιουνίου 2021, η τελική εισήγηση και το χρονοδιά-
γραμμα δράσεων των φορέων έως τις 30 Ιουνίου 2021 
και η υποβολή σχεδίου νομοθετικών και κανονιστικών 
διατάξεων έως τις 31 Οκτωβρίου 2021».

3. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/ 
118233/4341/8.12.2020 απόφαση (Β’ 5619), όπως έχει 
τροποποιηθεί.

4. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.

Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα: 
https://diavgeia.gov.gr/f/YPEN.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Μαΐου 2021

  Η Γενική Γραμματέας
Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΔΟΥΚΟΥ

    Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1041331ΕΞ2021 (2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 

ΕΞ 2017/31-07-2017 απόφασης του Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),  

«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση 

υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της 

Φορολογικής Διοίκησης» (Β’ 2743).

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) 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. ββ’ της υποπαρ. θ’ της παρ. 4, των υποπαρ. β’ και γ’
της παρ. 6 και των παρ. 1 και 5 του άρθρου 14, των άρ-
θρων 2, 7, 37 και των παρ. 2 έως και 5 του άρθρου 41 
αυτού,

β) του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 170) και ιδίως του άρθρου 4 αυτού,

γ) του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικα Είσπραξης Δημο-
σίων Εσόδων» (Α’ 90) και ιδίως της παρ. 1 του άρθρου 2 
αυτού, σε συνδυασμό με τις παρ. 8 και 9 του άρθρου 8 
του ν. 4224/2013 «Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης 
Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποί-
ησης Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες επείγουσες 
διατάξεις» (Α’ 288),

δ) του άρθρου 81 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρο-
νισμό και την Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α’ 101),

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 (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

2. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων, «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσι-
οδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα 
της Φορολογικής Διοίκησης» (Β’ 2743).

3. Τα από 28/04/2021 και 13/05/2021 μηνύματα ηλε-
κτρονικής αλληλογραφίας του Αυτοτελούς Τμήματος 
Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής 
Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.).

4. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41
του ν. 4389/2016 και τις υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απο-
φάσεις (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της 
Α.Α.Δ.Ε. και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 του 
Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θη-
τείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπο-
λογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:
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Ι. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ2017/31-7-2017 απόφαση, με θέμα 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με Εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής 
Διοίκησης» (Β’ 2743) και ειδικότερα στον Πίνακα του άρθρου 1 αυτής, αντικαθιστούμε την περίπτωση165, ως εξής:

-Σ
ΤΗ

ΛΗ
 1

-

α/
α

-ΣΤΗΛΗ 2-

Αρμοδιότητες και πράξεις ή έγγραφα 

προς υπογραφή

-ΣΤΗΛΗ 3-

Μεταβίβαση 

αρμοδιότητας 

ή 

εξουσιοδότηση 

υπογραφής

-ΣΤΗΛΗ 4-

Διατάξεις από τις 

οποίες προβλέπονται 

οι αρμοδιότητες ή 

οι πράξεις ή τα άλλα 

έγγραφα

-ΣΤΗΛΗ 5-

Όργανα στα οποία μεταβιβάζεται 

η αρμοδιότητα ή τα οποία 

εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν 

πράξεις ή άλλα έγγραφα 

«Με εντολή Διοικητή».

-ΣΤΗΛΗ 6-

Δυνατότητα 

περαιτέρω 

εξουσιοδότησης 

από όργανα της 

στήλης 5

«165.

α) Την έκδοση εντολής για τη διαπίστωση, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες 

διατάξεις, της απώλειας τίτλων πληρωμής, 

μετά την εξόφληση αυτών, οι οποίοι έχουν 

εκδοθεί ή παραληφθεί από Δ.Ο.Υ., που 

ανήκουν στη χωρική αρμοδιότητα της 

Φορολογικής Περιφέρειας.

β) Η έγκριση έκδοσης αντιγράφων τίτλων 

πληρωμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 

κείμενες διατάξεις, για υπηρεσιακή και 

μόνο χρήση.

Εξουσιοδότηση 

υπογραφής

- παρ. 2 του άρθρου 34 

του ν. 2362/1995

- παρ. 2 του άρθρου 97 

του ν. 4270/2014

- παρ. 4 του άρθρου 12 

του ν. 3492/2006, όπως 

συμπληρώθηκε με το 

άρθρο 5 του

ν. 4281/2014.

α) Ο Προϊστάμενος της Φορολογικής 

Περιφέρειας στη χωρική 

αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η 

Δ.Ο.Υ, που εξέδωσε ή παρέλαβε τους 

τίτλους πληρωμής.

β) Ο Προϊστάμενος του Ελεγκτικού 

Κέντρου ή ο Προϊστάμενος της 

Φορολογικής Περιφέρειας στη 

χωρική αρμοδιότητα της οποίας 

ανήκει η Δ.Ο.Υ., που κατά περίπτωση, 

εξέδωσε τους τίτλους πληρωμής.

———-

ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ2017/31-7-2017 (Β΄ 2743) απόφαση, όπως τροποποι-
ήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

ΙΙΙ. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Μαΐου 2021

   Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   
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*02021692505210004*

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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