
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Είσπραξη εσόδων υπέρ ΤΡΙΤΩΝ από τις Δημόσιες 
Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).

2 Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος PYLERA.

3 Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος SOLIFENACIN/ACTAVIS.

4 Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος FINASTERIDE/CIPLA.

5 Ανάκληση αδειών κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος FAMCICLOVIR/ΦΑΡΜΑΤΕΝ.

6 Xορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος LYCIS.

7 Ένταξη υπηρετούντος ΕΤΕΠ στην κατηγορία 
Ε.ΔΙ.Π. της Πολυτεχνικής Σχολής.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. A.1326 (1)
Είσπραξη εσόδων υπέρ ΤΡΙΤΩΝ από τις Δημόσι-

ες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθ. 98 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α’), 

όπως αντικαταστάθηκε με την παραγρ. 18 άρθρου 34 του 
ν. 4484/2017 (ΦΕΚ 110 Α’) «Φορολογία: Ανταλλαγή πληρο-
φοριών ΟΔΗΓ.2016/881 και άλλες διατάξεις».

2) Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90 Α’) «Κώδικας 
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων».

3) Τις διατάξεις του π.δ.  16/1989, όπως ισχύει..
4) Το άρθρο 12 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α’), όπως 

ισχύει.
5) Το π.δ.  142/2017 (ΦΕΚ Α 181) «Οργανισμός Υπουρ-

γείου Οικονομικών».

6) Την Δ.ΟΡΓ.ΑΙ 036960 ΕΞ 2017(ΦΕΚ 968 Β’) απόφαση 
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
«Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.)».

7) Το π.δ.  83/2019 (ΦΕΚ 121 Α’) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8) Το άρθρο 14 του ν. 2892/2001 (ΦΕΚ 46 Α’), όπως 
ισχύει.

9) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

10) Την αριθμ. Δ.Ε.Ε Δ 1007155 ΕΞ 2019 αίτηση της 
Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου -Τμήμα Δ(Υλοποίησης 
Εσωτερικού Ελέγχου), αποφασίζουμε:

1) Αναθέτουμε στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσί-
ες την είσπραξη των εσόδων της ΕΥΑΘ ΑΕ, η βεβαίωση 
των οποίων διενεργείται από την Διεύθυνση Εσωτερικού 
Ελέγχου -Τμήμα Δ (Υλοποίησης Εσωτερικού Ελέγχου) ή 
άλλο αρμόδιο φορέα σύμφωνα με εκάστοτε ισχύουσες 
διατάξεις.

2) Από το ποσό που εισπράττεται υπέρ των ανωτέρω 
παρακρατείται ως δαπάνη βεβαίωσης και είσπραξης 
ποσοστό 20%, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής η 
ειδικής διάταξης.

3) Το ποσό που παρακρατείται θα αποδίδεται στον 
Α.Λ.Ε. 1440103001 του κρατικού προϋπολογισμού.

4) Η βεβαίωση εσόδων δεν πραγματοποιείται όταν το 
προς βεβαίωση ποσό είναι μικρότερο των (30€) τριάντα 
ευρώ.

5) Σε περίπτωση αχρεωστήτως καταβληθέντος πο-
σού, για οποιαδήποτε αιτία, ολόκληρο το εισπραχθέν 
ποσό, συμπεριλαμβανομένου και του ποσοστού παρα-
κράτησης ως δαπάνη του Δημοσίου για την βεβαίωση 
και είσπραξη υπέρ του ΤΡΙΤΟΥ, βαρύνει τον ΤΡΙΤΟ και 
επιστρέφεται από αυτόν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 8 Αυγούστου 2019

Ο Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ   

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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  (2)
 Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 

προϊόντος PYLERA.   

 Με την 72632/6-9-2017 απόφαση του ΕΟΦ ανακλή-
θηκε, βάσει των διατάξεων της ΔΥΓ3α/Γ.Π. 32221/2013 
κοινής υπουργικής απόφασης, η άδεια κυκλοφορίας του 
φαρμακευτικού προϊόντος PYLERA.

Μορφή: ΚΑΨΑΚΙΟ, ΣΚΛΗΡΟ 
(140+125+125)MG/CAP

Δικαιούχος σήματος:
APTALIS PHARMA 
CANADA INC., QUEBEC, 
CANADA

Κάτοχος άδειας 
κυκλοφορίας:

ALLERGAN 
PHARMACEUTICALS 
INTERNATIONAL 
LIMITED, IRELAND

Διότι: Κατόπιν αίτησης της 
εταιρείας.

 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη ΔΔΥΕΠ

ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΠΙΡΑΚΗ   

Ι

(3)
 Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 

προϊόντος SOLIFENACIN/ACTAVIS.   

 Με την 58473/14-09-2017 απόφαση του ΕΟΦ ανακλή-
θηκε, βάσει των διατάξεων της ΔΥΓ3α/Γ.Π. 32221/2013 
κοινής υπουργικής απόφασης, η άδεια κυκλοφορίας του 
φαρμακευτικού προϊόντος SOLIFENACIN/ACTAVIS.

Μορφή: ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΜΕ 
ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΟ

Δικαιούχος σήματος: ACTAVIS GROUP PTC 
EHF., ICELAND

Κάτοχος άδειας 
κυκλοφορίας:

ACTAVIS GROUP PTC 
EHF., ICELAND

Διότι: Κατόπιν αιτήσεως της 
εταιρείας

 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη ΔΔΥΕΠ

ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΠΙΡΑΚΗ   

Ι

(4)
 Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 

προϊόντος FINASTERIDE/CIPLA.   

 Με την 72264/6-9-2017 απόφαση του ΕΟΦ ανακλή-
θηκε, βάσει των διατάξεων της ΔΥΓ3α/Γ.Π. 32221/2013 
κοινής υπουργικής απόφασης, η άδεια κυκλοφορίας του 
φαρμακευτικού προϊόντος FINASTERIDE/CIPLA.

Μορφή:
ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΜΕ 
ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΟ 
5MG/TAB

Δικαιούχος σήματος:
CIPLA (EU) LIMITED, 
SURREY, UNITED 
KINGDOM

Κάτοχος άδειας 
κυκλοφορίας:

CIPLA (EU) LIMITED, 
SURREY, UNITED 
KINGDOM

Διότι: Κατόπιν αίτησης της 
εταιρείας

 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη ΔΔΥΕΠ

ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΠΙΡΑΚΗ   

Ι

(5)
 Ανάκληση αδειών κυκλοφορίας φαρμακευτικού 

προϊόντος FAMCICLOVIR/ΦΑΡΜΑΤΕΝ.   

 Με την 73535/6-9-2017 απόφαση του ΕΟΦ ανακλήθη-
καν, βάσει των διατάξεων της ΔΥΓ3α/Γ.Π. 32221/2013 κοι-
νής υπουργικής απόφασης, οι άδειες κυκλοφορίας του 
φαρμακευτικού προϊόντος FAMCICLOVIR/ΦΑΡΜΑΤΕΝ.

Μορφή:

ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΜΕ 
ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΟ 
125MG/TAB, 250MG/TAB 
ΚΑΙ 500MG/TAB

Δικαιούχος σήματος: ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ

Κάτοχος άδειας 
κυκλοφορίας: ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ

Διότι: Κατόπιν αίτησης της 
εταιρείας

 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη ΔΔΥΕΠ

ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΠΙΡΑΚΗ

Ι

   (6)
 Xορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 

προϊόντος LYCIS.  

Με τις  49907/15, 49908/5, 49909/15/26-09-2017 απο-
φάσεις του ΕΟΦ χορηγήθηκαν, βάσει των διατάξεων του 
άρθρου 33 της ΔΥΓ3α/Γ.Π. 32221/2013 κοινής υπουργι-
κής απόφασης, άδειες κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό 
προϊόν LYCIS.

Δραστική ουσία: METFORMIN 
HYDROCHLORIDE

Μορφή: ΠΟΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ

Δικαιούχος σήματος: DOCU-MED LIMITED, 
CYPRUS
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Κάτοχος άδειας 
κυκλοφορίας:

DOCU-MED LIMITED, 
CYPRUS

 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη ΔΔΥΕΠ

ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΠΙΡΑΚΗ   

Ι

 Αριθμ. 29541 (7)
Ένταξη υπηρετούντος ΕΤΕΠ στην κατηγορία 

Ε.ΔΙ.Π. της Πολυτεχνικής Σχολής. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.  15 του άρθρου 15 του 

ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/4-8-2017) και των άρθρων 
20, 29 και 79 του ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 68, παρ. 3, υποπαράγρ. 2 
του ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/τ.Α’/11-2-2014) και του άρθρου 
55, παρ. 2 του ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ.Α’/15-5-2014), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27, παρ.  5 του 
ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/τ.Α’/11-5-2016).

3. Τις διατάξεις της παρ.  2 του άρθρου 20 του 
ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/15-2-2017 τ.Α’).

4. Την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων αριθμ. 126603/Ζ2/29-7-2016 
(ΑΔΑ:Ω73Λ465 3ΠΣ-Ψ6Θ).

5. Το έγγραφο αριθμ. 34241/25-6-2014 της Γραμμα-
τείας Συγκλήτου του Α.Π.Θ., σύμφωνα με το οποίο στη 
συνεδρίαση της Συγκλήτου αριθμ. 2889/18-6-2014, 
συζητήθηκε το θέμα της ένταξης στην κατηγορία του 
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), των 
υπηρετούντων στην κατηγορία Ειδικού Τεχνικού Εργα-
στηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), εφόσον διαθέτουν τα 
τυπικά προσόντα για το διορισμό στην κατηγορία αυτή.

6. Την διαπιστωτική πρυτανική πράξη αριθμ. 
21177π.έ/19-10-2017 (ΦΕΚ  3833/τ.Β’/2-11-2017) για 
την ένταξη της Σταυρούλας Κονοπίση σε κενή οργανική 
θέση της κατηγορίας Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), ΠΕ κατηγορίας, του Τμήματος Πο-
λιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., 
με αντίστοιχη κατάργηση της κατεχόμενης πριν από την 
ένταξη θέσης της, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου 
α’ του άρθρου 66 του ν. 4415/2016, όπως αντικαταστά-
θηκε από την παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4452/2017.

7. Την από 21-11-2018 αίτηση ένταξης στην κατηγορία 
Ε.ΔΙ.Π. στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνι-
κής Σχολής της Σταυρούλας Κονοπίση υπηρετούντος μέ-
λους του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού 
(Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυ-
τεχνικής Σχολής του Ιδρύματος, η οποία είναι κάτοχος 

πτυχίου Α.Ε.Ι. σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο της 
θέσης και συναφούς μεταπτυχιακού διπλώματος.

8. Την απόφαση του Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχο-
λής για τον ορισμό Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για 
την ένταξη του υπηρετούντος μέλους Ε.Τ.Ε.Π. στην κατη-
γορία Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) 
(έγγραφο της Κοσμητείας αριθμ. 568/20-12-2018).

9. Την αριθμ. 728/18-2-2019 εισήγηση της Τριμελούς 
Εισηγητικής Επιτροπής.

10. Την 7/28-3-2019 απόφαση της Κοσμητείας της Πο-
λυτεχνικής Σχολής για την ένταξη στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. 
της Σταυρούλας Κονοπίση, μέλους του Ειδικού Τεχνικού 
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος Πο-
λιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, για την 
οποία πληρούνται οι προϋποθέσεις για την ένταξή της 
στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Πολιτικών Μηχανι-
κών της Πολυτεχνικής Σχολής (έγγραφο της Κοσμητείας 
της Πολυτεχνικής Σχολής αριθμ. 887/2-4-2019).

11. Την πράξη της Συγκλήτου αριθμ. 26903/21-5-2019 
(ΦΕΚ 2129/τ.Β’/6-6-2019), που αφορά στην κατανομή μιας 
(1) κενής οργανικής θέσης Ε.ΔΙ.Π., ΠΕ κατηγορίας, στο 
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής.

12. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί το προεδρικό διά-
ταγμα που θα ρυθμίζει τη βαθμολογική και μισθολογι-
κή κατάσταση του Ε.ΔΙ.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως αντικατα-
στάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016.

13. Τις ανάγκες του Ιδρύματος.
14. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού, δια-
πιστώνουμε:

Την ένταξη της Σταυρούλας Κονοπίση του Γεωργίου, 
υπηρετούντος μέλους του Ειδικού Τεχνικού Εργαστη-
ριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Ιδρύματος, σε κενή 
οργανική θέση στην κατηγορία του Εργαστηριακού 
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), ΠΕ κατηγορίας, του 
Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχο-
λής, επειδή διαθέτει τα προσόντα για το διορισμό στην 
κατηγορία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
79 παρ. 4 του ν. 4009/2011 και του άρθρου 68 παρ. 3, 
υποπαράγρ. 2 του ν. 4235/2014.

Η οργανική θέση της κατηγορίας του Ειδικού Τεχνι-
κού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), στην οποία 
υπηρετεί η παραπάνω, μετατρέπεται αυτοδίκαια με την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξής της σε αντίστοιχη 
θέση της κατηγορίας του Εργαστηριακού Διδακτικού 
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), με αντίστοιχη κατάργηση της κα-
τεχόμενης πριν από την ένταξη οργανικής θέσης της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 11 Ιουνίου 2019

Ο Πρύτανης

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ   
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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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης 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,

*02033402908190004*
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