
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΥΠ/36530/398 
   Τροποποίηση του άρθρου 13 και του παραρτή-

ματος VI της αριθ. 146896/2014 κοινής υπουργι-

κής απόφασης «Κατηγορίες αδειών χρήσης και 

εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Δια-

δικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχό-

μενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συνα-

φείς διατάξεις» (Β΄ 2878/2014 και Β΄ 3142/2014), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ -

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν. 2077/1992 

«Κύρωση Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση» (Α΄ 136) 
και τις διατάξεις των άρθρων 2 (παράγραφος 1ζ) και 
3 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαί-
ου» (Α΄ 34), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 6 του 
ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, 
στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων κ.λπ.» (Α΄ 70) και το άρθρο 65 του 
ν. 1892/1990 (Α΄ 101).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 8, 10, 11 (παρ. 1 και 
2), 13 και 14 του ν. 3199/2003 «Προστασία και διαχείριση 
των υδάτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης 
Οκτωβρίου 2000» (Α΄ 280), όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο πέμπτο του ν. 4117/2013 (Α΄ 29) και στη συνέχεια 
με το άρθρο 24 του ν. 4315/2014 (Α΄ 269), το άρθρο 53 
του ν. 4423/2016 (Α΄ 182) και τέλος με το άρθρο 29 του 
ν. 4519/2018 (Α΄25).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 186 και 204 του 
ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλ-
λικράτης» (Α΄ 87).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4071/2012 «Ρυθ-
μίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 
την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 
2009/50/ΕΚ» (Α΄ 85).

5. Τις διατάξεις της Ενότητας Α΄ του ν. 4042/2012 «Ποι-
νική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την 
Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης 
αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ. 
Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής» (Α΄ 24).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 4, 10 και 12 του π.δ. 
51/2007 «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την 
ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων 
σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2000/60/
ΕΚ του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» (Α΄ 54).

7. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 13 της Οδηγί-
ας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 (EEL 327/
22-12-2000).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 148/2009 «Περιβαλλοντική 
ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των 
ζημιών στο περιβάλλον - Εναρμόνιση με την οδηγία 
2004/35/ΕΚ....κλπ» (Α΄ 190).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κω-
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98) και διατηρήθηκε σε ισχύ με 
την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

10. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας» (Α΄ 160).

11. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α΄148), όπως ισχύει.

12. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά Υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

13. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

14. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητι-
κών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123) και ιδίως του άρθρου 
9 (παρ. 1 και 2) αυτού.

15. Την αριθ. 145026/2014 κοινή υπουργική απόφαση 
«Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου 
Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) από Επιφανειακά και Υπό-
γεια Υδατικά Συστήματα» (Β΄ 31), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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16. Την αριθ. 146896/2014 κοινή υπουργική απόφα-
ση «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων 
αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης 
των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και 
άλλες συναφείς διατάξεις» (Β΄ 2878 και Β΄ 3142), όπως 
τροποποιήθηκε με την αριθ. 101123/2015 κοινή υπουρ-
γική απόφαση (Β΄ 1435), την αριθ. οικ. 170766/2016 κοι-
νή υπουργική απόφαση (Β΄ 69) και τέλος με την αριθ. 
140424/2017 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 814).

17. Την αριθ. Φ16/6631/1989 κοινή υπουργική απόφα-
ση «Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων ορίων των 
αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού 
στην άρδευση» (Β΄ 428), όπως εκάστοτε ισχύει μετά την 
έγκριση των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής 
Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας.

18. Την αριθ. Δ11/Φ16/8500/1991 κοινή υπουργική 
απόφαση «Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων 
ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική 
χρήση νερού στην ύδρευση» (Β΄ 174).

19. Την αριθ. Υ3/2020 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» (Β΄ 48).

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

Άρθρο 1
Τροποποίηση της αριθ. 146896/2014 κοινής υπουρ-

γικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 
101123/2015 κοινή υπουργική απόφαση, την αριθ. 
170766/2016 κοινή υπουργική απόφαση και στη συνέ-
χεια με την αριθ. 140424/2017 κοινή υπουργική απόφαση

1) Το άρθρο 13 της αριθ. 146896/2014 κοινής υπουργι-
κής απόφασης, όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως:

α) Στην παράγραφο 1, το τελευταίο εδάφιο της περί-
πτωσης (α), αντικαθίσταται ως εξής:

«Το πρόστιμο επιβάλλεται τόσο στον κύριο του έργου 
όσο και στον κάτοχο των μηχανημάτων εκτέλεσης του 
έργου.»

β) Στην παράγραφο 1, στο τέλος της περίπτωσης (ε), 
προστίθεται το εξής εδάφιο:

«Σε κάθε περίπτωση η προσκόμιση στην αδειοδοτού-
σα αρχή του παραστατικού καταβολής του προστίμου, 
είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της δια-
δικασίας αδειοδότησης. Ειδικότερα στις υποπεριπτώ-
σεις (αα) αρκεί η προσκόμιση στην αδειοδοτούσα αρχή 
αναλόγου παραβόλου υπέρ του Δημοσίου που εκδίδεται 
από τη Δ.Ο.Υ. για εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης άδειας 
χρήσης ύδατος και αποδίδεται σε ειδικό λογαριασμό 
υπέρ του Πράσινου Ταμείου του ν. 3889/2010 (Α΄ 182), 
ενώ στις υποπεριπτώσεις (ββ) η επιβολή και καταβολή 
του προβλεπόμενου προστίμου γίνεται σύμφωνα με τη 
διαδικασία που προβλέπεται στις παραγράφους 2 έως 
4.2 του παρόντος άρθρου.».

γ) Η παράγραφος 1.1. αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση υποτροπής για τις ίδιες ως άνω παρα-

βάσεις εντός πενταετίας, τα ποσά των ανωτέρω επιβαλ-
λόμενων προστίμων διπλασιάζονται και σε περίπτωση 
επανειλημμένης υποτροπής εντός του ίδιου χρονικού 
διαστήματος, τα ποσά των προστίμων τριπλασιάζονται.».

δ) Η παράγραφος 1.4. αντικαθίσταται ως εξής:
«Στον γεωτεχνικό ή μηχανικό ή επιστήμονα άλλης ει-

δικότητας, ο οποίος βεβαιώνει ψευδώς ή απεικονίζει την 
υπάρχουσα κατάσταση κατά τρόπο ώστε να παραπλανά 
την αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης κατά παράβαση της παρ. 3 του άρθρου 8, 
της παρ. 2.1. του άρθρου 9, της παρ. 1.3. του άρθρου 10 
και της παρ. 1στ του άρθρου 11 ή, όταν πρόκειται για 
στοιχεία του φακέλου της αίτησης για άδεια εκτέλεσης 
ή/και χρήσης ύδατος που φέρουν την υπογραφή του, 
επιβάλλεται πρόστιμο 2.000 μέχρι 5.000 ευρώ ανάλογα 
με τη συχνότητα και σοβαρότητα της παράβασης. Το 
ίδιο πρόστιμο επιβάλλεται για τις ανωτέρω παραβάσεις, 
και κατά την περίπτωση υποβολής συμπληρωματικών 
στοιχείων, σύμφωνα με την παράγραφο 3.1. του άρθρου 
4, όπως ισχύει, εφόσον αυτά φέρουν την υπογραφή του.

Η πράξη επιβολής του προστίμου κοινοποιείται στο 
οικείο επιμελητήριο για περαιτέρω ενέργειες του πει-
θαρχικού οργάνου.».

ε) Η παράγραφος 1.5. αντικαθίσταται ως εξής:
«1.5. Στον κάτοχο των μηχανημάτων και εργαλείων 

που χρησιμοποιούνται για εκβάθυνση ή/και διεύρυνση 
χωρίς την προβλεπόμενη άδεια, για καθαρισμό χωρίς να 
έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία του άρθρου 
10 παρ.1.3. και για κάθε άλλη τεχνική εργασία χωρίς 
προηγούμενη έγγραφη ενημέρωση της αρμόδιας Δι-
εύθυνσης Υδάτων, επιβάλλεται πρόστιμο 2.000 μέχρι 
5.000 ευρώ, ανάλογα με τη συχνότητα και σοβαρότητα 
της παράβασης.».

στ) Η παράγραφος 1.7 αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση υποτροπής για παραβάσεις των παρα-

γράφων 1.4, 1.5 και 1.6, εντός πενταετίας, τα ποσά των 
ανωτέρω επιβαλλόμενων προστίμων διπλασιάζονται και 
σε περίπτωση επανειλημμένης υποτροπής εντός του 
ίδιου χρονικού διαστήματος, τα ποσά των προστίμων 
τριπλασιάζονται.».

ζ) Προστίθεται παράγραφος 4.2., οπότε η ισχύουσα 
παράγραφος 4.2. αναριθμείται ως παράγραφος 4.3. Η 
νέα παράγραφος 4.2. έχει ως ακολούθως:

«4.2. Το ύψος του επιβληθέντος διοικητικού προστί-
μου μειώνεται στο ήμισυ, εάν ο υπόχρεος εντός τριά-
ντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία 
κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής πράξης προβεί 
σε καταβολή του προστίμου. Η καταβολή αυτή συνε-
πάγεται την αυτοδίκαιη παραίτηση του υπόχρεου από 
κάθε δικαίωμα προσβολής ή αμφισβήτησης της πράξης 
επιβολής προστίμου. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται 
στις περιπτώσεις των υποπαραγράφων 1.1. και 1.7. του 
παρόντος άρθρου».

2) Στο παράρτημα VI, Μέρος Β «ΓΕΝΙΚΑ», η συμπλήρω-
ση με την αριθ. 140424/2017 κοινή υπουργική απόφαση 
του πρώτου εδαφίου τροποποιείται ως εξής:

«Δεν απαιτείται η τοποθέτηση υδρομέτρου στις πε-
ριπτώσεις υδατοκαλλιεργειών/ιχθυοκαλλιεργειών που 
κάνουν χρήση επιφανειακών υδάτων. Σε περίπτωση χρή-
σης εσωτερικών επιφανειακών υδάτων για τη μη τοπο-
θέτηση υδρομέτρου αποτελεί προϋπόθεση η επιστροφή 
των υδάτων στον ίδιο υδάτινο αποδεκτή.
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Άρθρο 2
1. Η (νέα) παράγραφος 4.2. του άρθρου 13 της αριθ. 

146896/2014 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, 
που εισάγεται με την παράγραφο 1 (ζ) του άρθρου 1 της 
παρούσας απόφασης, εφαρμόζεται και για πράξεις επι-
βολής προστίμου που έχουν εκδοθεί μετά την 14η Μαρ-
τίου 2017, εάν ο υπόχρεος εντός τριών (3) μηνών από 
την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, καταβάλ-
λει το πρόστιμο, ανεξάρτητα αν έχει ήδη ασκήσει ή όχι 
το δικαίωμα προσβολής ή αμφισβήτησης της σχετικής 
πράξης. Η καταβολή αυτή συνεπάγεται την αυτοδίκαιη 
παραίτηση του υπόχρεου από κάθε δικαίωμα προσβο-
λής ή αμφισβήτησης της πράξης επιβολής προστίμου.

1.1. Εάν το επιβληθέν πρόστιμο έχει ήδη κατά την 
έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης εξ ολοκλήρου 
καταβληθεί, ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα με αί-
τησή του προς το Πράσινο Ταμείο του ν. 3889/2010, που 
υποβάλλεται εντός της ανωτέρω προθεσμίας των τριών 
(3) μηνών, να ζητήσει την επιστροφή του ημίσεος του 
προστίμου ως αχρεωστήτως καταβληθέν.

2. Για την εφαρμογή των παραγράφων 1. και 1.1, η 
αρχή που έχει εκδώσει την πράξη επιβολής προστίμου 
ενημερώνει μέσα σε ένα (1) μήνα από την έναρξη ισχύος 
της παρούσας, εγγράφως ή ηλεκτρονικά, τον υπόχρεο 
ή ενδιαφερόμενο, προκειμένου αυτός, εφόσον το επι-

θυμεί, να ασκήσει το προβλεπόμενο κατά περίπτωση 
δικαίωμά του.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την ημε-
ρομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Απριλίου 2020

Οι Υπουργοί

Ανάπτυξης και Επενδύσεων Υγείας
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  

Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας Εσωτερικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Υποδομών Αγροτικής Ανάπτυξης
και Μεταφορών και Τροφίμων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ    
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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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