
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1270/30.12.2021 
απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Καθορισμός 
της διαδικασίας χορήγησης των απαλλαγών από 
τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) 
για τα ακίνητα που υπέστησαν ζημιές από τους 
σεισμούς που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Πε-
ριφέρειας Κρήτης την 24η Ιουλίου 2021 και την 
27η Σεπτεμβρίου 2021» (Β’ 6476).

2 Τροποποίηση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας 
ωδείου με την επωνυμία «ΩΔΕΙΟ ΚΟΝΤΑΛΥ», 
λόγω προσθήκης Τμημάτων Σπουδών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Α. 1046 (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1270/

30.12.2021 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ 

«Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης των 

απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακι-

νήτων (ΕΝΦΙΑ) για τα ακίνητα που υπέστησαν ζη-

μιές από τους σεισμούς που εκδηλώθηκαν σε πε-

ριοχές της Περιφέρειας Κρήτης την 24η Ιουλίου 

2021 και την 27η Σεπτεμβρίου 2021» (Β’ 6476).

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 1 έως 8 και 13 του ν. 4223/2013 περί 

Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (Α’ 287) και ειδι-
κότερα της παρ. 8 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 με 
την οποία εξουσιοδοτείται ο Διοικητής της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων να καθορίζει τη διαδικασία 
χορήγησης των απαλλαγών ΕΝΦΙΑ του άρθρου 3 του 
ως άνω νόμου,

β) της παρ. 7Ε του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 (Α’ 287), 
η οποία προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45 του 
ν. 4876/2021 (Α’ 251),

γ) του Κεφ. Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων 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 των 
άρθρων 1, 2, 13, 14, 17 και 41,

δ) του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 170),

ε) του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 «Φόρος προστιθέ-
μενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορο-
λογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 312),

στ) της υπό στοιχεία Α. 1272/8-07-2019 (Β’ 2936) από-
φασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων σχετικά με τη διαδικασία διορθώσεων και χο-
ρήγηση απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας 
Ακινήτων,

ζ) της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 979/5.10.2021 κοινής απόφα-
σης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων, Υποδομών και Μεταφορών και Επικράτειας 
«Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής 
ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι στεγαστικής συν-
δρομής, σε ιδιοκτήτες που επλήγησαν από τον σεισμό 
που εκδηλώθηκε την 27η Σεπτεμβρίου 2021 σε περιοχές 
της Περιφέρειας Κρήτης» (Β’ 4619), όπως τροποποιήθηκε 
με την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 999/22.10.2021 (Β’ 4911) όμοια 
απόφαση,

η) 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), 

θ) της υπό στοιχεία Α.1270/30.12.2021 απόφασης του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Κα-
θορισμός της διαδικασίας χορήγησης των απαλλαγών 
από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) για 
τα ακίνητα που υπέστησαν ζημιές από τους σεισμούς 
που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης 
την 24η Ιουλίου 2021 και την 27η Σεπτεμβρίου 2021» 
(Β’ 6476).

2. Την υπ’ αρ. 1/20-01-2016 Πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμμα-
τέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), την υπ’ αρ. 39/3/
30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της 
Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 
2020/17-01-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

3. Την ανάγκη διευκόλυνσης των φορολογουμένων οι 
οποίοι επλήγησαν από τους σεισμούς που εκδηλώθηκαν 
στον Νομό Ηρακλείου Κρήτης την 24η Ιουλίου 2021 και 
τη 27η Σεπτεμβρίου 2021.

4. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αποφασί-
ζουμε:

Το τελευταίο εδάφιο της παρ.  1 της υπό στοιχεία 
Α.1270/30.12.2021 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ 
«Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης των απαλλα-
γών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) 
για τα ακίνητα που υπέστησαν ζημιές από τους σεισμούς 
που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης 
την 24η Ιουλίου 2021 και την 27η Σεπτεμβρίου 2021» 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Πριν την κεντρική επανεκκαθάριση η επιτροπή, 
που συστάθηκε με την υπό στοιχεία 1326761ΕΞ2021/
25.10.2021 (Υ.Ο.Δ.Δ. 917) απόφαση του Γενικού Γραμ-
ματέα Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονο-
μικών, θα αποστείλει κατάσταση με τους ΑΦΜ και τους 
ΑΤΑΚ, των φορολογουμένων, οι οποίοι έλαβαν αρωγή με 
δελτίο ταχείας αυτοψίας, ώστε να εξαιρεθούν από την 
κεντρική εκκαθάριση.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Απριλίου 2022

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων κ.α.α.
Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης
Φορολογικής Διοίκησης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΚΟΣ

Ι

    Αριθμ. 11445 (2)
Τροποποίηση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας 

ωδείου με την επωνυμία «ΩΔΕΙΟ ΚΟΝΤΑΛΥ», 

λόγω προσθήκης Τμημάτων Σπουδών .

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Το στοιχείο 28 της παρ. 4 του άρθρου 94 και της 

παρ. 1 του άρθρου 95 του ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α΄ 87),

β. της παρ. 1ζ του άρθρου 58 του ν. 3852/2010,
γ. του ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων που 

αφορούν εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών 
μουσικών ιδρυμάτων» (Α΄ 90) και του β.δ. 16/1966 «Περί 
ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων» (Α΄ 7),

δ. του άρθρου 10 του ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων 
Ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις»,

ε. την υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/78036/2473/19.10.2004 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός προδιαγραφών κτι-
ρίων για στέγαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου» (Β΄ 1595),

στ. την υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/7388/7.2.1994 
απόφαση «Καθορισμός παραβόλου για ίδρυση Ανωτέ-
ρων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και ιδιωτικών 
Μουσικών Εκπαιδευτηρίων» (Β΄ 123),

ζ. την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΤ/οικ.38573/1216/31.3.2011 
κοινή υπουργική απόφαση «Διεκπεραίωση και απλού-
στευση της διοικητικής διαδικασίας χορήγησης άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών εκπαιδευ-
τικών ιδρυμάτων (Ωδείων, Μουσικών Σχολών ή Παραρ-
τημάτων αυτών) μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέ-
τησης» (Β΄ 693),

η. την υπ’ αρ. 7275/17-1-2022 υπουργική απόφαση 
«Προϋποθέσεις λειτουργίας Σχολών Παραδοσιακής 
Μουσικής» (Β΄ 77).

2. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/32520/28-8-1990 
(Β΄ 546) υπουργική απόφαση, με την οποία χορηγήθη-
κε στον Μιχαήλ Πατσέα, άδεια ίδρυσης και λειτουρ-
γίας Ωδείου επί της οδού Κύπρου 61, με την επωνυ-
μία ΩΔΕΙΟ ΚΟΝΤΑΛΥ με τις εξής σχολές και τμήματα: 
α) Σχολή Ανωτέρων Θεωρητικών Μαθημάτων και Συν-
θέσεως με τμήματα: Ωδικής, Αρμονίας, Ενοργάνωσης, 
Αντίστιξης, Φυγής. β)Σχολή Ενοργάνου Μουσικής με 
τμήματα: Πληκτών, Εγχόρδων, Πνευστών, Κλασικής Κι-
θάρας. γ) Σχολή Μονωδίας με τμήματα: Μονωδίας, Με-
λοδραματικής. δ) Σχολή Βυζαντινής Μουσικής.

3. Την υπ’ αρ. 4376/40/30.1.2008 (Β΄ 132) υπουργική από-
φαση με την οποία εγκρίθηκε η λειτουργία Σχολής Σαξο-
φώνου και Διεύθυνσης Χορωδίας στο Ωδείο ΚΟΝΤΑΛΥ.

4. Την υπ’ αρ. 327/14.5.2013 (Β΄ 1258) απόφαση Δη-
μάρχου με την οποία εγκρίθηκε η προσθήκη των εξής 
τμημάτων στο ΩΔΕΙΟ ΚΟΝΤΑΛΥ: Τμήματος Σύνθεσης 
(στην Σχολή Ανώτερων Θεωρητικών Μαθημάτων), Τμή-
ματος Τσεμπάλου (στη Σχολή Ενόργανου Μουσικής), 
Τμήματος κρουστών (στη Σχολή Ενόργανου Μουσικής), 
Σχολής Διεύθυνσης Ορχήστρας.

5. Την υπ’ αρ. 10356/29.3.2022 αίτηση του Πατσέα Μι-
χαήλ, ιδιοκτήτη του ΩΔΕΙΟΥ ΚΟΝΤΑΛΥ, με τα συνημμένα 
δικαιολογητικά, με την οποία αιτείται την τροποποίηση 
της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΩΔΕΙΟΥ ΚΟΝΤΑΛΥ 
λόγω προσθήκης σχολής παραδοσιακής μουσικής και 
των τμημάτων, όπως αυτά ορίζονται στο (Β΄ 77).

6. Το από 29/3/2022 (Α/Α 922) διπλότυπο είσπραξης 
(παράβολο) από την ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ αξίας 150,00 €, 
αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/
32520/28.8.1990 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ωδεί-
ου, καθώς και των υπ’ αρ. 4376/40/30.1.2008 και 327/
14.5.2013 τροποποιήσεων αυτής, του Πατσέα Μιχαήλ, που 
λειτουργεί επί της οδού Κύπρου 61 στο Χαλάνδρι με την 
επωνυμία «ΩΔΕΙΟ ΚΟΝΤΑΛΥ» λόγω προσθήκης της Σχο-
λής Παραδοσιακής Μουσικής, με τα Τμήματα Σπουδών:

Α) Τμήμα Τραγουδιού και Οργάνων πανελληνίου και 
ευρύτερου ανατολικού ρεπερτορίου,

Β) Οργάνων τοπικών παραδοσιακών ρεπερτορίων,
Γ) Οργάνων του ειδικού ρεπερτορίου της Νεοελληνι-

κής λαϊκής Αστικής Μουσικής και 
Δ) Θεωρητικών.
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Α. Το Τμήμα Τραγουδιού και Οργάνων πανελληνίου 
και ευρύτερου ανατολικού ρεπερτορίου αφορά Σπουδές 
και τίτλους στο:

Α1:Ελληνικό παραδοσιακό τραγούδι και 
Α2: στα όργανα:
ΧΟΡΔΟΦΩΝΑ
Α2α. Ούτι, Α2β. Λαούτο, Α2γ. Πολίτικο Λαούτο, Α2δ. 

Πανδουρίδα - Ταμπούρ (ένας τίτλος για νυκτό και τοξω-
τό), Α2ε. Πανδουρίδα - Ταμπουράς, Α2στ. Μαντολίνο, 
Α2ζ. Σαντούρι, Α2η. Τσίμπαλο, Α2θ. Κανονάκι, Α2ι. Πο-
λίτικη Λύρα, Α2ια Βιολοντσέλο, Α2ιβ. Βιολί.

ΑΕΡΟΦΩΝΑ
Α2ιγ. Νέι, Α2ιδ. Κλαρίνο, Α2ιε. Φλογέρα - Σουραύλι (μα-

κρές: γαβάλι, φλάουτα - κλειστού - ανοικτού σωλήνα, και 
βραχείες, όλες ένας τίτλος), Α2ιστ. Σύριγγα Πανός (μου-
σκάλι), Α2ιζ. Τρομπέτα, Α2ιη. Σαξόφωνο, Α2ιθ. Τρομπόνι.

ΜΕΜΒΡΑΝΟΦΩΝΑ
Α2κ. Παραδοσικά μεμβρανόφωνα κρουστά (νταού-

λια, ντέφια, μπεντίρ, τουμπελέκι, ένας τίτλος για όλες 
τις υποκατηγορίες).

Β. Το Τμήμα Οργάνων τοπικών παραδοσιακών ρεπερ-
τορίων αφορά Σπουδές και τίτλους στα όργανα:

ΧΟΡΔΟΦΩΝΑ
Βα. Κρητική λύρα, Ββ. Ποντιακή λύρα (και καππαδοκι-

κός κεμανές, ένας τίτλος), Βγ. Λύρα Ανατολικού Αιγαίου 
(Δωδεκανήσων και Λήμνου, ένας τίτλος), Βδ. Λύρα Θρά-
κης και Μακεδονίας (ένας τίτλος),

ΑΕΡΟΦΩΝΑ
Βε. Άσκαυλος (Μακεδονική - Θρακική γκάιντα, Νησιώτι-

κη τσαμπούνα, Ποντιακό αγγείον ένας τίτλος), Βστ. Ζουρ-
νάς (Μακεδονίας, Θράκης, Στερεάς Ελλάδας, ένας τίτλος).

Γ. Το Τμήμα Οργάνων του ειδικού ρεπερτορίου της Νε-
οελληνικής λαϊκής Αστικής Μουσικής αφορά Σπουδές 
και τίτλους στα όργανα:

Γα. Μπουζούκι (τρίχορδο, τετράχορδο, τζουρά, μπα-
γλαμά: ένας τίτλος για όλες τις υποκατηγορίες), Γβ. Λαϊκή 
Κιθάρα, Γγ. Αερο-ιδιόφωνα: Ακκορντεόν.

Δ. Το Τμήμα θεωρητικών αφορά Σπουδές και τίτ-
λους για την θεωρία της ελληνικής παραδοσιακής 
μουσικής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Χαλάνδρι, 6 Απριλίου 2022

Ο Δήμαρχος 

ΣΥΜΕΩΝ ΡΟΥΣΣΟΣ   
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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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