
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ1β/Γ.Π./35266/ 
04-06-2020 (Β’  2489) απόφασης «Επιστημονική 
σύνδεση της Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης 
με την επωνυμία “ΝΕΦΡΟΞΕΝΙΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 
ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και δ.τ. 
“NEPHROXENIA URBAN DIALYSIS CENTERS S.A.”, 
στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων του Δή-
μου Ιωαννιτών, με το Πανεπιστημιακό Γενικό 
Νοσοκομείο Ιωαννίνων», λόγω αλλαγής επωνυ-
μίας και διακριτικού τίτλου της εταιρείας από 
«ΝΕΦΡΟΞΕΝΙΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «NEPHROXENIA 
URBAN DIALYSIS CENTERS S.A.» σε «ΝΕΦΡΟΞΕΝΙΑ 
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ «ΝΕΦΡΟΞΕΝΙΑ Α.Ε.».

2 Έγκριση Επιχειρησιακού Σχεδίου Κεντρικών Προ-
μηθειών (Ε.Σ.Κ.Π.) της Εθνικής Κεντρικής Αρχής 
Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) για τα έτη 2023 - 
2025.

3 Αναγνώριση της ιδιωτικής γενικής κλινικής με δ.τ. 
«ΟΛΥΜΠΙΟΝ Α.Ε.» ως κέντρου εμφύτευσης Βημα-
τοδοτών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Γ1β/Γ.Π./4937 (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ1β/Γ.Π./35266/ 
04-06-2020 (Β’ 2489) απόφασης «Επιστημονική 
σύνδεση της Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης 
με την επωνυμία “ΝΕΦΡΟΞΕΝΙΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 
ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και δ.τ. 
“NEPHROXENIA URBAN DIALYSIS CENTERS S.A.”, 
στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων του Δή-
μου Ιωαννιτών, με το Πανεπιστημιακό Γενικό Νο-
σοκομείο Ιωαννίνων», λόγω αλλαγής επωνυμίας 
και διακριτικού τίτλου της εταιρείας από «ΝΕ-
ΦΡΟΞΕΝΙΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «NEPHROXENIA 
URBAN DIALYSIS CENTERS S.A.» σε «ΝΕΦΡΟΞΕ-
ΝΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΑΝΩ-
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ «ΝΕΦΡΟΞΕΝΙΑ Α.Ε.». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 31 του ν. 2646/1998 «Ανάπτυξη του Εθνι-

κού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες δια-
τάξεις» (Α’ 236).

2. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), 
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το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρ-
θρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

4. Το άρθρο 5 του π.δ. 225/2000 «Καθορισμός κριτη-
ρίων κατά περιφέρεια και περιοχή, όρων, προϋποθέσε-
ων, τεχνικών προδιαγραφών, απαραίτητου εξοπλισμού, 
επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, για την έγκριση 
σκοπιμότητας και την ίδρυση και λειτουργία Μονάδων 
Χρόνιας Αιμοκάθαρσης εκτός Νοσοκομείων και Κλινι-
κών» (Α’ 194).

5. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (Α’ 148).

6. Την υπό στοιχεία Γ1β/Γ.Π./35266/04-06-2020 από-
φαση «Επιστημονική σύνδεση της Μονάδας Χρόνιας 
Αιμοκάθαρσης με την επωνυμία “ΝΕΦΡΟΞΕΝΙΑ ΑΣΤΙΚΑ 
ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και δ.τ. 
“NEPHROXENIA URBAN DIALYSIS CENTERS S.A.”, στην Πε-
ριφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων του Δήμου Ιωαννιτών, 
με το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων» 
(Β’ 2489).

7. Την από 25/01/2023 αίτηση της εταιρείας με την 
επωνυμία «ΝΕΦΡΟΞΕΝΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΑΙΜΟΚΑ-
ΘΑΡΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

8. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχεία Γ1β/Γ.Π./
35266/04-06-2020 (Β’ 2489) απόφασης, λόγω αλλαγής 
επωνυμίας και διακριτικού τίτλου της εταιρείας.

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

Εγκρίνουμε την τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ1β/Γ.Π./
35266/04-06-2020 (Β’ 2489) απόφασης, λόγω αλλαγής 
επωνυμίας και διακριτικού τίτλου της εταιρείας, από «ΝΕ-
ΦΡΟΞΕΝΙΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΑΝΩΝΥ-
ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «NEPHROXENIA URBAN DIALYSIS 
CENTERS S.A.» σε «ΝΕΦΡΟΞΕΝΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΚΟΠΩΝ 
ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ΅. «ΝΕ-
ΦΡΟΞΕΝΙΑ Α.Ε.».

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων κα-
λύπτει την ανωτέρω Μονάδα επιστημονικώς στην αντι-
μετώπιση οξέων προβλημάτων που τυχόν προκύπτουν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2023

Ο Υπουργός
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

Ι   

 Αριθμ. Γ2γ/3521 (2)
Έγκριση Επιχειρησιακού Σχεδίου Κεντρικών Προ-

μηθειών (Ε.Σ.Κ.Π.) της Εθνικής Κεντρικής Αρ-

χής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) για τα έτη 

2023 -2025. 

 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προ-

μηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) και ιδίως, την παρ. 4 

του άρθρου 41.
2. Το μέρος Α του ν. 4865/2021 «Σύσταση και ορ-

γάνωση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την 
επωνυμία “Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγεί-
ας”, στρατηγική κεντρικών προμηθειών προϊόντων 
και υπηρεσιών υγείας και άλλες επείγουσες διατά-
ξεις για τη δημόσια υγεία και την κοινωνική πρόνοια» 
(Α’ 238) και ιδίως την παρ. 4 του άρθρου 6, με την 
οποία παρέχεται εξουσιοδότηση για την έκδοση της 
παρούσας.

3. Τον ν. 4912/2022 «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβά-
σεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης» 
(Α’ 59).

4. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

5. 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 άρ-
θρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

6. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (Α’ 148).

7. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

8. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

9. Την υπό στοιχεία Υ32/9-09-2021 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώ-
τρια Υπουργό Υγείας, Ασημίνα Γκάγκα» (Β’ 4185).

10. Την υπό στοιχεία Γ4β/4509/27-4-2022 απόφαση 
του Υπουργού Υγείας «Διορισμός, μεταβατικά Προέ-
δρου, Αντιπροέδρου και μελών στο Διοικητικό Συμβού-
λιο της “Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας” 
ΕΚΑΠΥ - ΝΠΙΔ» (Υ.Ο.Δ.Δ. 348).

11. Την υπ’ αρ. 21/11-05-2022 απόφαση της 83ης συ-
νεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ. 
«Συγκρότηση σε σώμα».

12. Το υπ’ αρ. 229/18.01.2022 έγγραφο της Ε.Κ.Α.Π.Υ. με 
το οποίο διαβιβάστηκε η υπ’ αρ. 2/12-01-2023 απόφαση 
της 109ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Ε.Κ.Α.Π.Υ., με την οποία εγκρίθηκε η Στρατηγική των Κε-
ντρικών Προμηθειών (Σ.Κ.Π.) προϊόντων και υπηρεσιών 
Υγείας και το Επιχειρησιακό Σχέδιο Κεντρικών Προμηθει-
ών (Ε.Σ.Κ.Π.) για τα έτη 2023-2025 (ΑΔΑ: 6ΖΙΣ46ΜΨΙΦ-
ΡΟ2), αποφασίζουμε:

Την έγκριση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Κεντρικών 
Προμηθειών (Ε.Σ.Κ.Π.) της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προ-
μηθειών Υγείας, όπως αυτό περιλαμβάνεται στη Στρατη-
γική Κεντρικών Προμηθειών Προϊόντων και Υπηρεσιών 
Υγείας για τα έτη 2023-2025.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2023

Η Αναπληρώτρια Υπουργός

ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ   
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 Αριθμ. Γ2β/οικ. 5425 (3)
Αναγνώριση της ιδιωτικής γενικής κλινικής με 

δ.τ. «ΟΛΥΜΠΙΟΝ Α.Ε.» ως κέντρου εμφύτευσης 

Βηματοδοτών. 

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 3 και 4 του ν. 1278/1982 «Για σύσταση 

Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας» (Α’ 105), όπως επαναφέρ-
θηκαν σε ισχύ με το άρθρο 1 του ν. 2194/1994 «Απο-
κατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 34).

2. Την παρ. 3 του άρθρου 53 του ν. 1892/1990 «Για τον 
εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 101).

3. Το άρθρο 20 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα 
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45).

4. Την παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 4600/2019 «Εκσυγ-
χρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτι-
κών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας 
Υγείας, Σύσταση Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 43).

5. Το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133).

6. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (Α’ 148).

7. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

8. Την υπό στοιχεία Υ4α/οικ. 84050/18-06-2009 από-
φαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων λειτουρ-
γίας Κέντρων Εμφύτευσης Βηματοδοτών και Κέντρων 

Εμφύτευσης Απινιδωτών σε Νοσοκομεία και Ιδιωτικές 
Κλινικές» (Β’ 1295).

9. Την υπό στοιχεία Α1α/οικ. 30741/30-05-2022 από-
φαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου 
Υγείας «Τοποθέτηση Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Υπηρεσιών Υγείας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουρ-
γείου Υγείας» (ΑΔΑ: 9206465ΦΥΟ-55Ω).

10. Την υπ’ αρ. 45 απόφαση της 298ης/14-07-2022 
Ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ. «Αναγνώριση της Ιδιωτικής Γε-
νικής Κλινικής με δ.τ. “ΟΛΥΜΠΙΟΝ Α.Ε.” ως Κέντρο κατάλ-
ληλο για την εμφύτευση Βηματοδοτών» η οποία έγινε 
αποδεκτή από την Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας.

11. Τις υπ’  αρ. Β1α/οικ.3836/20-01-2023 και Β2α/
οικ.4677/24-01-2023 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) εισηγήσεις 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Υγείας σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 5 
του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).

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

Την αναγνώριση της ιδιωτικής γενικής κλινικής με δ.τ. 
«ΟΛΥΜΠΙΟΝ Α.Ε.» ως κέντρου εμφύτευσης Βηματοδο-
τών, με εμφυτευτές τους ιατρούς καρδιολόγους Γράψα 
Νικόλαο και Χάχαλη Γεώργιο.

Η λειτουργία του κέντρου διακόπτεται όταν συντρέ-
χουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρ. ΣΤ 
της υπό στοιχεία Υ4α/οικ.84050/18-6-2009 (Β’  1295) 
υπουργικής απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

 Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2023

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΑΚΟΥΚΑΚΗ   
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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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