
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αποδοχή πρότασης δωρεάς του ιδιώτη Φραγκού-
λη Σταμάτιου προς το Ελληνικό Δημόσιο - Υπουρ-
γείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

2 Σύσταση Γραφείων μη Στελεχωμένων Αεροσκα-
φών στην εσωτερική διάρθρωση των Επιτελείων 
της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλο-
νίκης και των Γενικών Περιφερειακών Αστυνομι-
κών Διευθύνσεων Χώρας και των Επιτελείων των 
Διευθύνσεων Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, 
Ορεστιάδας, Σάμου, Χίου, Α’ Δωδεκανήσου και 
Ηρακλείου.

3 Υπερωριακή απασχόληση, εργασία κατά τις νυ-
χτερινές ώρες καθώς και ημερήσια εργασία τις Κυ-
ριακές και εξαιρέσιμες για τους πυροσβέστες επο-
χικής απασχόλησης με σχέση εργασίας Ιδιω τικού 
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για το έτος 2022.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  (1)
 Αποδοχή πρότασης δωρεάς του ιδιώτη Φραγκού-

λη Σταμάτιου προς το Ελληνικό Δημόσιο - Υπουρ-

γείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστα-

σίας. 

 Με την υπό στοιχεία 108299 ΕΞ 2022/27-7-2022 από-
φαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Δη-
μόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών του 
Υπουργείου Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 και του άρθρου 
109 του ν. 4622/2019, γίνεται αποδεκτή η δωρεά του 
ιδιώ τη Φραγκούλη Σταμάτιου, προς το Ελληνικό Δημό-
σιο-Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστα-
σίας, ενός οχήματος τύπου Pick-Up (διπλοκάμπινο) μάρ-
κας Toyota Hilux DC 4X4 ADVANCE TSS χωρητικότητας 
400 λίτρων νερού, περιλαμβανομένου εξοπλισμού, εκτι-
μώμενης αξίας πενήντα εννέα χιλιάδων εκατόν εβδομή-
ντα ευρώ (59.170,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 
για την κάλυψη αναγκών του Πυροσβεστικού Σώματος 

(Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σκύρου της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας Χαλκίδας).

  Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΑΚΑΣ

I

    Αριθ. Πρωτ: 7001/2/1474-ριε΄ (2)
Σύσταση Γραφείων μη Στελεχωμένων Αεροσκα-

φών στην εσωτερική διάρθρωση των Επιτελείων 

της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλο-

νίκης και των Γενικών Περιφερειακών Αστυνο-

μικών Διευθύνσεων Χώρας και των Επιτελείων 

των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αλεξανδρούπο-

λης, Ορεστιάδας, Σάμου, Χίου, Α’ Δωδεκανήσου 

και Ηρακλείου.

  Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των παρ. 2 και 4 του άρθρου 11 του ν. 1481/1984 

«Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α’  152), 
όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 
του άρθρου 1 του ν. 1590/1986 (Α’ 49), σε συνδυασμό 
με την παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 2800/2000 (Α’ 41).

β. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 - Α΄ 98) το 
οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

γ. Των υποπερ. 12 και 13 της περ. Β του άρθρου 1 της 
υπό στοιχεία ΓΔΟΥΕΣ/1/2/485 από 03-04-2020 απόφα-
σης του Υπουργού και Υφυπουργού Προστασίας του 
Πολίτη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού και Υφυ-
πουργού Προστασίας του Πολίτη επί θεμάτων Ελληνι-
κής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα» 
(Β’ 1362).

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

Άρθρο 1
Σύσταση- Αρμοδιότητες Γραφείων

1. Συστήνονται Γραφεία μη Στελεχωμένων Αεροσκαφών 
στην εσωτερική διάρθρωση του Τμήματος Επιχειρήσε-
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ων του Επιτελείου της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης 
Θεσσαλονίκης, των Τμημάτων Γενικής Αστυνόμευσης και 
Επιχειρήσεων των Επιτελείων των Γενικών Περιφερεια-
κών Αστυνομικών Διευθύνσεων Χώρας και των Επιτελείων 
των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, Ορε-
στιάδας, Σάμου, Χίου, Α’ Δωδεκανήσου και Ηρακλείου, 
τα οποία υπάγονται ως προς το ειδικό αντικείμενο της 
αποστολής τους, την εκπαίδευση και τον υλικοτεχνικό 
τους εξοπλισμό στην Υπηρεσία Μη Στελεχωμένων Αερο-
σκαφών (Υ.Μ.Σ.Α.) της Υπηρεσίας «Εναέρια Μέσα Σωμά-
των Ασφαλείας» και ασκούν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. τη μέριμνα για την εκτέλεση, από κατάλληλα εκπαι-
δευμένο προσωπικό, προγραμματισμένων και έκτακτων 
πτήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες επιχει-
ρησιακές απαιτήσεις,

β. τη λήψη εικόνας από τα Συστήματα Μη Στελεχω-
μένων Αεροσκαφών (Σ.ΜηΣ.Α.) και επεξεργασία αυτής, 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,

γ. την τήρηση αρχείου πτήσεων, καθώς και αρχείου 
επισκευών - εργασιών συντήρησης των Σ.ΜηΣ.Α.,

δ. τη μέριμνα για την εξασφάλιση της πτητικής ικανό-
τητας των Σ.ΜηΣ.Α. και της ετοιμότητας του προσωπικού 
του Γραφείου, υπό την έγκριση της Υ.Μ.Σ.Α.,

ε. τη συλλογή και επεξεργασία των πτητικών δεδομέ-
νων, που απαιτούνται για την πραγματοποίηση ασφαλών 
πτήσεων και 

στ. την εισήγηση προς την Υ.Μ.Σ.Α. για την προμήθεια 
Σ.ΜηΣ.Α. και συναφούς υλικοτεχνικού εξοπλισμού.

2. Το αστυνομικό προσωπικό που στελεχώνει τα εν 
λόγω Γραφεία εκτελεί αποκλειστικά τις αρμοδιότητες αυ-
τών και μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να δι-
ατεθεί για εκτέλεση άλλης υπηρεσίας, κατόπιν διαταγής 
του οικείου Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή ή Γενικού 
Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή ή Διευθυντή 
Διεύθυνσης Αστυνομίας, αντίστοιχα.

3. Το αστυνομικό προσωπικό των Γραφείων Μη Στελε-
χωμένων Αεροσκαφών που λειτουργούν στην εσωτερική 
διάρθρωση των Επιτελείων:

α. της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης 
και των Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύν-
σεων Χώρας δραστηριοποιείται εντός των ορίων των 
οικείων Γ.Α.Δ. ή ΓΕ.Π.Α.Δ.

β. των Διευθύνσεων Αστυνομίας δραστηριοποιείται 
εντός των ορίων της οικείας Διεύθυνσης Αστυνομίας, 
ενώ δύναται να δραστηριοποιείται εντός των ορίων της 
οικείας ΓΕ.Π.Α.Δ. κατόπιν διαταγής του οικείου Γενικού 
Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή.

γ. Το αστυνομικό προσωπικό των Γραφείων των περιπτώ-
σεων (α’) και (β’) της παρούσας παραγράφου δύναται, σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, κατόπιν διαταγής του Υπαρχηγού 
της Ελληνικής Αστυνομίας, να διατίθεται και σε άλλες εκτός 
των οικείων Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων και Γενικών 
Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων, περιοχές, προς 
ενίσχυση, στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής του.

Άρθρο 2 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Ιουλίου 2022

Ο Αρχηγός 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΟΥΜΑΣ

I

    Αριθμ. 47820 οικ. Φ.105.6 (3)
Υπερωριακή απασχόληση, εργασία κατά τις νυ-

χτερινές ώρες καθώς και ημερήσια εργασία τις 

Κυριακές και εξαιρέσιμες για τους πυροσβέ-

στες εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασί-

ας Ιδιω τικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για το 

έτος 2022.

  O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Της παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 «Αρ-

χές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμά-
τωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

1.2. Του άρθρου 20 του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 
«Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο-
λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρ-
μογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και δι-
αρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176).

1.3. Του π.δ. 410/88 «Κώδικας προσωπικού με σύμβα-
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. 
και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.».

1.4. Του άρθρου 23 του π.δ. 210/1992 «Κωδικοποίηση 
διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του Κανονισμού Εσω-
τερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α’ 99).

1.5. Του π.δ. 36/2019 «Κανονισμός πρόσληψης προ-
σωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στο Πυ-
ροσβεστικό Σώμα, ως πυροσβεστών εποχικής απασχό-
λησης» (Α’ 62), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 38/2020 
(Α’ 73).

1.6. Του άρθρου 90 του Κώδικα της Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’  98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

1.7. Του π.δ. 70/2021 «Σύσταση του Υπουργείου Κλιμα-
τικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μεταφορά υπη-
ρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 161).

1.8. Του π.δ. 71/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυ-
πουργού» (Α’ 162).

1.9. Την υπ’ αρ. 1/13-9-2021 απόφαση Πρωθυπουργού 
και Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστα-
σίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Κλιματι-
κής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας» (Β’ 4215).

2. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ.79/7698 ΣΧΕΤ: 
10813, 12784/15-04-2019 απόφαση Επιτροπής της 
Π.Υ.Σ.33/2006 (παρ. 1 του άρθρου 2).

3. Την υπό στοιχεία 23612 οικ. Φ. 211.5 οικ. Φ. 211.5/
14-4-2022 διαταγή Αρχηγού Π.Σ. «Υπογραφή συμβάσε-
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ων εργασίας εποχικού προσωπικού» ΑΔΑ: ΨΙΚ046ΝΠΙΘ-
Ν58.

4. Την υπό στοιχεία 22389 οικ. Φ.105.6/14-04-2022 
(Β’ 1888/18-04-2022) απόφαση Υφυπουργού Κλιματικής 
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (συνημμένη) AΔΑ:ΔΑ: 
ΩΑΩΒ46ΝΠΙΘ-Μ86 «Υπερωριακή απασχόληση, εργασία 
κατά τις νυχτερινές ώρες καθώς και ημερήσια εργασία τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες για τους πυροσβέστες εποχι-
κής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, 
ορισμένου χρόνου έτους 2022».

5. Την υπό στοιχεία 8051/ΓΔΟΥ/ΔΠΔΑ/29-07-2022 εισήγη-
ση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών 
Αναφορών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

6. Το γεγονός ότι οι πυροσβέστες εποχικής απασχό-
λησης, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 
Χρόνου, συνολικού αριθμού δύο χιλιάδων πεντακοσίων 
(2.500) ατόμων που προσλήφθηκαν το έτος 2022 έως έξι 
(6) μήνες, υποχρεούνται λόγω των εξαιρετικά δυσμενών 
συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί στη χώρα από τις 
συνεχείς πυρκαγιές, την ειδική φύση του πυροσβεστικού 

έργου και τις αυξημένες υπηρεσιακές και έκτακτες ανά-
γκες, οι πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης, απασχο-
λούνται υπερωριακά και εργάζονται κατά τις νυχτερινές 
ώρες, καθώς και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, 
αποφασίζουμε:

1. Την επαύξηση των ωρών νυχτερινής εργασίας κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και εργασίας κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρί-
ου, καθώς και απογευματινής υπερωριακής εργασίας, για 
το ως άνω προσωπικό, σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα.

Οι επιπλέον δαπάνες που θα προκληθούν για νυχτερινή 
εργασία και εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων, ανέρχονται 
στο ποσό του 1.258.849,50€ και για απογευματινή υπερω-
ριακή εργασία στο ποσό των 1.360.895,00€ ήτοι, συνολικά 
2.619.744,50€ και θα αντιμετωπιστούν από τις εγγεγραμμέ-
νες πιστώσεις του εκτελούμενου προϋπολογισμού εξόδων 
του Ε.Φ. 1047-202-0000000 «Γενική Γραμματεία Πολιτικής 
Προστασίας» υπό Α.Λ.Ε. 2130201001 και 2130202001.

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

ΩΡΕΣ ΕΠΟΧΙΚΩΝ_2022
Επισυναπτόμενος στο υπό στοιχεία 47820 Φ.105.6/29-07-2022

Ανά κατηγορία/ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ωρών ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΩΡΕΣ_2022
για 2.500 εποχικούς

Πεζοπόρο Αττικής και ΜΕΤΠΕ

απογευματινές 
υπερωρίες

150

Πεζοπόρο Κεντρικής Μακεδονίας και 
Αερομεταφερόμενα Πεζοπόρα Τμήματα 
Ιονίου και Αιγαίου

150

Λοιπά Πεζοπόρα 150

Με 24ωρα περιπολικά 150

Πεζοπόρο Αττικής και ΜΕΤΠΕ

Κυριακές 
και εξαιρέσιμες

135

Πεζοπόρο Κεντρικής Μακεδονίας και Αερομεταφερόμενα 
Πεζοπόρα Τμήματα Ιονίου και Αιγαίου 120

Λοιπά Πεζοπόρα 120

Με 24ωρα περιπολικά 120

Με 16ωρα περιπολικά 120

Πεζοπόρο Αττικής και ΜΕΤΠΕ

 Νυχτερινές

150

Πεζοπόρο Κεντρικής Μακεδονίας & Αερομεταφερόμενα 
Πεζοπόρα Τμήματα Ιονίου και Αιγαίου 135

Λοιπά Πεζοπόρα 120

Με 24ωρα περιπολικά 120

Με 16ωρα περιπολικά 80

  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Υφυπουργός 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥΡΝΑΣ   
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*02041500408220004*

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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