
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση του άρθρου 2 του π.δ. 1161/1977 
«Περί των μεγίστων ορίων διαστάσεων και βαρών 
των αυτοκινήτων οχημάτων, αρθρωτών οχημά-
των, ρυμουλκούμενων υπό αυτοκινήτων και συρ-
μών» (Α’ 380).

2 2η τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοι-
χεία 6247/Α1-5494/16.9.2021 απόφασης «Συ-
γκρότηση Συλλογικών Οργάνων (Εποπτείες), για 
τις ανάγκες των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και 
Πληθυσμού- Κατοικιών, έτους 2021».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. 52483 (1)
Τροποποίηση του άρθρου 2 του π.δ. 1161/1977 

«Περί των μεγίστων ορίων διαστάσεων και βα-

ρών των αυτοκινήτων οχημάτων, αρθρωτών οχη-

μάτων, ρυμουλκούμενων υπό αυτοκινήτων και 

συρμών» (Α’ 380). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 2α του άρθρου 5 του π.δ. 77/1998 «Προ-

σαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις 
της οδηγίας 96/53/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 
1996 σχετικά με τον καθορισμό, για ορισμένα οδικά οχή-
ματα που κυκλοφορούν στην Κοινότητα, των μέγιστων 
επιτρεπόμενων διαστάσεων στις εθνικές και διεθνείς με-
ταφορές και των μέγιστων επιτρεπόμενων βαρών στις 
διεθνείς μεταφορές» (Α’ 71).

β) Της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν.δ. 3155/
1955 «περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών» (Α’ 63).

γ) Του π.δ. 1161/1977 «Περί των μεγίστων ορίων δι-
αστάσεων και βαρών των αυτοκινήτων οχημάτων, αρ-
θρωτών οχημάτων, ρυμουλκούμενων υπό αυτοκινήτων 
και συρμών» (Α’ 380).

δ) Της παρ. 1 του άρθρου 53 του Κώδικα Οδικής Κυ-
κλοφορίας (ν. 2696/1999 Α’ 57).

ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

στ) Του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογρα-
φείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» 
(Α’ 131).

ζ) Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151).

η) Του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και 
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστα-
ση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’ 208).

θ) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α’ 121 και Α’ 126 για διόρθωση σφάλματος).

ι) Του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

ια) Του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

ιβ) Της υπ’ αρ. 317/2021 κοινής απόφασης του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών 
και Μεταφορών, Μιχαήλ Παπαδόπουλο» (Β’ 4383) και 
ιδίως του πρώτο εδαφίου, της παρ. 2 του άρθρου 2.

ιγ) Το άρθρο 7 του ν. 3481/2006 «Τροποποιήσεις στη 
νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση 
και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 162).

ιδ) Το άρθρο 186 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).

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

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 1
Στην παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 1161/1977 (Α’ 380) 

προστίθεται περίπτωση η) ως εξής:
η) Επιτρέπεται η υπέρβαση του μέγιστου ύψους των 

τεσσάρων μέτρων που ορίζεται στο σημείο 1.3 του πα-
ραρτήματος Ι του π.δ. 77/1998 (Α’ 71) κατά 30 εκατοστά 
για αρθρωτά οχήματα που εκτελούν εθνικές μεταφορές 
ενός ή περισσοτέρων τυποποιημένων κατά ISO εμπο-
ρευματοκιβωτίων τύπου «High cube» ύψους 9,6 ποδών, 
κενών ή φορτωμένων και μέχρι μέγιστο συνολικό μήκος 
έως 45 πόδια.

Οι αρμόδιοι φορείς σύμφωνα με το άρθρο 7 του 
ν. 3481/2006 (Α’ 162) και το άρθρο 186 του ν. 3852/2010 
(Α’ 87), για τη λειτουργία και συντήρηση του οδικού δι-
κτύου, υποχρεούνται:

i. Να καταγράψουν τις θέσεις των τεχνικών επί του 
αντίστοιχου δικτύου με τα τεχνικά ελεύθερου ύψους 
μικρότερου των 4,5 μέτρων.

ii. Να μεριμνήσουν για την άμεση τοποθέτηση κατάλ-
ληλης και έγκαιρης προειδοποιητικής σήμανσης για τα 
παραπάνω τεχνικά.

iii. Να γνωστοποιήσουν στους χρήστες, εναλλακτικές 
διαδρομές για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων του 
θέματος.

Άρθρο 2
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ημερομηνία 
δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Παπάγου, 22 Φεβρουαρίου 2022

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 1164/Α1-837 (2)
2η τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοι-

χεία 6247/Α1-5494/16.9.2021 απόφασης «Συ-

γκρότηση Συλλογικών Οργάνων (Εποπτείες), για 

τις ανάγκες των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και 

Πληθυσμού- Κατοικιών, έτους 2021». 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 3832/2010 «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα 

(ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής» (Α’ 38),

β) του π.δ. 73/2019 «Οργανισμός της Ελληνικής Στατι-
στικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)» (Α’ 114),

γ) της υπό στοιχεία 22957 ΕΞ 2021/25.2.2021 απόφα-
σης του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θη-
τείας του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 140 και Υ.Ο.Δ.Δ. 149).

2. Τον ν. 4772/2021 «Διενέργεια Γενικών Απογραφών 
έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγου-
σες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων 
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επείγουσες 
δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 17) και ειδικότερα των άρθρων 12, 14, 15, 
17, 19 και της παρ. 5 του άρθρου 24.

3. Την υπό στοιχεία 1697/Β4-234/9.3.2021 απόφαση 
του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. «Ανάθεση της διενέργειας 
των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοι-
κιών έτους 2021 και ορισμός του χρονικού διαστήματος 
συλλογής των στοιχείων» (Β’ 1024), όπως τροποποιήθηκε 
με την υπό στοιχεία 5547/Β4-1181/12.8.2021 απόφαση.

4. Την υπό στοιχεία 5471/Α1-4772/09.08.2021απόφαση 
του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. «Σύσταση και συγκρότηση 
συλλογικών οργάνων στο πλαίσιο διενέργειας των Γε-
νικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών, 
έτους 2021» (Β’ 3960 και διόρθωση σφάλματος Β’ 4142).

5. Την υπό στοιχεία 6247/Α1-5494/16.09.2021 απόφαση 
«Συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων (Εποπτείες), για τις 
ανάγκες των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού-
Κατοικιών, έτους 2021» (Β’ 4366).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα-
σης δεν προκαλείται δαπάνη.

7. Την υπό στοιχεία Β4-209/21.02.2022 εισήγηση της 
Διεύθυνσης Στατιστικών Πληθυσμού, Απασχόλησης 
και Κόστους Ζωής «2η Τροποποίηση και συμπλήρωση 
της υπό στοιχεία 6247/Α1-5494/16.9.2021 απόφασης 
συγκρότησης Συλλογικών Οργάνων (Εποπτείες), για τις 
ανάγκες των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυ-
σμού-Κατοικιών, έτους 2021», αποφασίζουμε:

Ι. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπό στοι-
χεία 6247/Α1-5494/16.09.2021 απόφαση «Συγκρότηση 
Συλλογικών Οργάνων (Εποπτείες), για τις ανάγκες των 
Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών, 
έτους 2021» (Β’ 4366), ως εξής:

ΕΠΟΠΤΕΙΑ 12 (ΚΑΒΑΛΑΣ-ΘΑΣΟΥ):
α/α 81: απαλλάσσουμε την Καραμήτρου Ευθυμία, 

υπάλληλο με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ., κατηγορίας ΠΕ και στην 
θέση της συμπληρώνουμε τον Κορόξενο Ιωάννη, υπάλ-
ληλο με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ., κατηγορίας ΠΕ.

ΕΠΟΠΤΕΙΑ 19 (ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ-ΣΠΟΡΑΔΩΝ):
α/α 130: απαλλάσσουμε την Μωραΐτου Σταματία, μό-

νιμο υπάλληλο της Κ.Υ., ΤΕ/Α’.
ΕΠΟΠΤΕΙΑ 22 (ΠΙΕΡΙΑΣ):
α/α 151: απαλλάσσουμε τον Κούτλα Νικόλαο, υπάλ-

ληλο με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ., κατηγορίας ΔΕ.
ΕΠΟΠΤΕΙΑ 24 (ΡΟΔΟΠΗΣ):
α/α 165: απαλλάσσουμε τον Λεμοντζέλη Κωνσταντίνο, 

υπάλληλο με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ., κατηγορίας ΔΕ.
ΕΠΟΠΤΕΙΑ 27 (ΤΡΙΚΑΛΩΝ):
α/α 185: απαλλάσσουμε την Παπαγεωργίου Ματίνα, 

υπάλληλο με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ., κατηγορίας ΠΕ.
ΕΠΟΠΤΕΙΑ 33 (ΑΡΚΑΔΙΑΣ):
α/α 227: απαλλάσσουμε την Σχοινά Σοφία, υπάλληλο 

με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ., κατηγορίας ΔΕ.
ΕΠΟΠΤΕΙΑ 35 (ΒΟΙΩΤΙΑΣ):
α/α 244: απαλλάσσουμε την. Λαδιά Ελένη, υπάλληλο 

της Κ.Υ., ΔΕ/Α’.
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ΕΠΟΠΤΕΙΑ 46 (ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α):
(α) α/α 324: απαλλάσσουμε την Μητσογιάννη Αλίκη, 

μόνιμη υπάλληλο της ΠΥΣ Κυκλάδων, ΠΕ/Α’.
(β) α/α 326: διορθώνουμε την ιδιότητα του Χρυσανθό-

πουλου Σοφοκλή από «Βοηθός Επόπτης» σε «Επόπτης».
(γ) Συμπληρώνουμε την Ανυφαντή Ευαγγελία, μόνιμη 

υπάλληλο της Κ.Υ., ΔΕ/Α’.
ΕΠΟΠΤΕΙΑ 47 (ΚΥΚΛΑΔΩΝ Β):
Συμπληρώνουμε τον Μαραγκό Ανδρέα, υπάλληλο με 

σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ., κατηγορίας ΔΕ.
ΕΠΟΠΤΕΙΑ 62 (ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ - 7ο Δ.Δ.):
α/α 430: απαλλάσσουμε την Σηφάκη Δήμητρα, μόνιμη 

υπάλληλο της Κ.Υ., ΠΕ/Α’.
ΕΠΟΠΤΕΙΑ 66 (ΔΗΜΟΙ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΚΑΙ 

ΠΕΝΤΕΛΗΣ):
α/α 464: απαλλάσσουμε την Ηλιάδου Βασιλική, υπάλ-

ληλο με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ., κατηγορίας ΔΕ.
ΕΠΟΠΤΕΙΑ 67 (ΔΗΜΟΙ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΑ-

ΛΑΝΔΡΙΟΥ):
α/α 471: απαλλάσσουμε την Κάππου Ευγενία, υπάλλη-

λο με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ., κατηγορίας ΔΕ.
ΕΠΟΠΤΕΙΑ 72 (ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ):
α/α 499: απαλλάσσουμε την Φεντούρη Αικατερίνη, 

μόνιμη υπάλληλο της Κ.Υ., ΠΕ/Α’.

ΕΠΟΠΤΕΙΑ 85 (ΔΗΜΟΙ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ):
(α) α/α 573: διαγράφεται η Μαργαρίτη Βενετία από την 

Εποπτεία 85 και μεταφέρεται στην Εποπτεία 89 (Δήμοι 
Αγίων Αναργύρων - Καματερού και Ιλίου).

(β) α/α 577: διαγράφεται ο Θεοδώρου Ανδρέας από 
την Εποπτεία 85 και μεταφέρεται στην Εποπτεία 92 (Δή-
μος Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη).

ΕΠΟΠΤΕΙΑ 86 (ΔΗΜΟΙ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥ-
ΣΙΝΑΣ):

α/α 579: απαλλάσσουμε τον Βάββα Αχιλλέα, μόνιμο 
υπάλληλο της Κ.Υ., ΔΕ/Γ’.

ΕΠΟΠΤΕΙΑ 92 (ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ):
α/α 613: διορθώνουμε την ιδιότητα της Στάμου Ανα-

στασίας από «Επόπτης» σε «Βοηθός Επόπτης».
α/α 614: διορθώνουμε την ιδιότητα της Φραγκιαδάκη 

Σταματίας από «Βοηθός Επόπτης» σε «Επόπτης».
ΙΙ. Κατά τα λοιπά, ισχύει ως έχει η τροποποιούμενη 

απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 22 Φεβρουαρίου 2022

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ   
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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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