
 ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

   Έγκριση πολεοδομικής μελέτης επέκτασης του 

ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας 

Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων (Νομού Κοριν-

θίας) στην Πολεοδομική Ενότητα ΠΕ 7 «Βοσέικα- 

Φυλακές ΚΕΝΚ» .

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 43 παρ. 1, 4 και 5, 44 παρ. 1, 2 και 4, 154, 

160 παρ. 1 και 2 και 161 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομι-
κής Νομοθεσίας (π.δ. της 14.07.1999, Δ’ 580),

β) των άρθρων 7, 11, 12, 15 και 31 παρ.  1 του 
ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (Α’ 79), 
όπως ισχύουν,

γ) των άρθρων 7, 25 παρ. 8 και 29 παρ. 1 περ. γ του 
ν. 2508/1997 «Βιώσιμη Οικιστική ανάπτυξη των πόλεων 
και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις» (Α’ 124), 
όπως ισχύουν,

δ) του άρθρου 13 παρ. 1 του ν. 4447/2016 «Χωρικός 
σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 241), όπως ισχύει,

ε) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’98), 
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

στ) του άρθρου 17 παρ. 4 εδάφιο πρώτο του π.δ. 59/2018 
«Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης» (Α’ 114),

ζ) του από 02.03/13.03.1981 π.δ. «Περί των ληπτέων 
υπόψη στοιχείων και του τρόπου καθορισμού των ορίων 
των προ της 16.8.1923 υφισταμένων οικισμών των στε-
ρουμένων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, ως και 
καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των 
οικοπέδων αυτών» (Δ’ 138), όπως ισχύει.

2. Την 2/07.01.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β’ 45).

3. Την 1024/14.12.1978 απόφαση του Νομάρχη Κο-
ρινθίας «Περί καθορισμού ορίων Οικισμών ΦΥΛΑΚΩΝ - 
Κ.Ε.Ν.Κ. - ΒΟΣΕΙΚΑ - ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑ - ΔΕΛΤΑ, Δήμου Κο-
ρίνθου» (Δ’ 132/1979).

4. Την 19379/1207/16.05.2013 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Έγκριση Γενικού Πολεοδο-
μικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) της Δημοτικής Ενότητας (πρώην 
Δήμου) Κορινθίων του Δήμου Κορινθίων της Περιφερει-
ακής Ενότητας Κορινθίας» (ΑΑΠ 255).

5. Την ΔΥΓ2(γ)/105903/11.10.2010 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Έγκριση Υδρογε-
ωτεχνικής Μελέτης για την μείωση της απόστασης του 
ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής Βοσέικα, από το 
υφιστάμενο κοιμητήριο του Δ. Κορίνθου, Ν. Κορινθίας» 
(ΑΔΑ: 4ΙΦΙΘ-Ο).

6. Το 48028/30.09.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Οι-
κοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
«Έγκριση Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας για την 
μείωση της απόστασης Ρυμοτομικού Σχεδίου από υπάρ-
χον κοιμητήριο στην προς Πολεοδόμηση Περιοχή ΒΟ-
ΣΕΙΚΑ Δήμου Κορινθίων σύμφωνα με το άρθρο 29 του 
Νόμου 2508/1997 και τις Προδιαγραφές του Πίνακα ΙΙ 
του ΦΕΚ 838/Δ/1998» (ΑΔΑ: ΒΛΕΖ0-Μ0Τ).

7. Το 59011/22.12.2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Πο-
λεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
«Έγκριση Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας στα 
πλαίσια της Πολεοδομικής Μελέτης Επέκτασης στην 
περιοχή Βοσέικα, Δήμου Κορινθίων, Π.Ε Κορίνθου, σύμ-
φωνα με το άρθρο 1, παρ. 8 του Νόμου 2508/1997 και τις 
Προδιαγραφές του ΦΕΚ 723 Β/1998» (ΑΔΑ: 74ΘΤ0-ΧΡΟ).

8. Το 32451/04.03.2015 έγγραφο της ΓΑΙΑ ΟΣΕ Α.Ε.
9. Το 15715/1087/09.03.2015 έγγραφο του Δασαρχεί-

ου Κορίνθου.
10. Το Α.Γ.ΚΟΡ.384/09.03.2015 έγγραφο του Αυτοτε-

λούς Γραφείου Νομού Κορινθίας της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου του Υπουργείου Οικονομικών.

11. Το Φ2/1/01741/27.03.2015 έγγραφο της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Κορινθίας.

12. Τα 27209/3293/10.08.2018 και 40746/4405/
21.11.2018 έγγραφα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσι-
ών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων.

13. Τις 90/2015, 286/2015, 1/2016 γνωμοδοτήσεις του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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14. Την 49/2017 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεο-
δομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Νομού Κορινθίας.

15. Το ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/15281/360/19.02.2019 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

16. Το ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/109580/2959/23.11.2021 έγ-
γραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

17. Την ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/72706/4747/29.07.2021 απόφαση 
του Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Περιβαλλο-
ντική έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) 
της Δ.Ε. Κορινθίων της Περιφερειακής Ενότητας Κοριν-
θίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, κατόπιν αξιολό-
γησης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου» (ΑΔΑ: 9ΕΓΡ4653Π8-ΛΝΕ).

18. Την 150066/2.09.2021 απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελ-
λάδας και Ιονίου «Επανέγκριση Γενικού Πολεοδομικού 
Σχεδίου (Γ.Π.Σ) της Δημοτικής Ενότητας (πρώην Δήμου) 
Κορινθίων του Δήμου Κορινθίων της Περιφερειακής 
Ενότητας Κορινθίας» (Δ’ 568).

19. Το ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/7477/199/31.01.2023 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

20. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του 
παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βά-
ρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολο-
γισμού του οικείου Δήμου.

21. Τις 153/2021, 194/2022 και 22/2023 γνωμοδοτή-
σεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με πρόταση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Εγκρίνεται το πολεοδομικό σχέδιο της πολεοδομικής 

ενότητας ΠΕ7 «Βοσέικα-Φυλακές ΚΕΝΚ» του Δήμου 
Κορινθίων (Νομού Κορινθίας) με τον καθορισμό οικο-
δομήσιμων χώρων, κοινωφελών χώρων νηπιαγωγείου, 
χώρου πρόνοιας και πολιτιστικών εγκαταστάσεων, χώ-
ρου αθλητικών εγκαταστάσεων, κοινοχρήστων χώρων 
και πεζοδρόμων, όπως οι ρυθμίσεις αυτές εμφαίνονται 
στα τέσσερα (4) σχετικά πρωτότυπα διαγράμματα σε 
κλίμακα 1:1000, τα οποία θεωρήθηκαν από τον Προϊ-
στάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με 
την 18811/2023 πράξη του και των οποίων αντίτυπα σε 
φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με το παρόν διάταγμα.

Άρθρο 2
Εγκρίνεται, όπως διατυπώνεται στα επόμενα άρθρα, ο 

πολεοδομικός κανονισμός της περιοχής, της οποίας το πο-
λεοδομικό σχέδιο εγκρίνεται με το άρθρο 1 του παρόντος.

Άρθρο 3
1. Στους παραπάνω οικοδομήσιμους χώρους επιτρέ-

πεται η χρήση αμιγούς κατοικίας, όπως προσδιορίζεται 
στο άρθρο 2 του από 23.02.1987 π.δ. (Δ’ 166).

2. Τα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο στην Παλαιά Εθνι-
κή Οδό Κορίνθου - Άργους έχουν χρήση γενικής κατοι-

κίας, σύμφωνα με την 150066/02.09.2021 απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Δ’ 568).

3. Στα οικοδομικά τετράγωνα 1058, 1059, 1070 και 
1071 επιτρέπονται, αντιστοίχως, οι χρήσεις:

α. στο οικοδομικό τετράγωνο 1058 η χρήση νηπιαγωγείο,
β. στο οικοδομικό τετράγωνο 1059 η χρήση πρόνοια 

και πολιτιστικές εγκαταστάσεις, 
γ. στα οικοδομικά τετράγωνα 1070 και 1071 η χρήση 

αθλητικές εγκαταστάσεις.

Άρθρο 4
Στο πρόσωπο των οικοπέδων που βρίσκονται στην 

περιοχή της οποίας εγκρίνεται το σχέδιο με το άρθρο 1 
του παρόντος, επιβάλλεται προκήπιο πλάτους τριών (3) 
και τεσσάρων (4) μέτρων, όπως εμφαίνεται στα διαγράμ-
ματα του ιδίου άρθρου.

Άρθρο 5
Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου, καθώς και 

οι όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων που 
βρίσκονται στην περιοχή της οποίας εγκρίνεται το σχέ-
διο με το άρθρο 1 του παρόντος, καθορίζονται ως εξής:

1. ΤΟΜΕΑΣ Α (τμήμα εκτός οικισμού)
Στα οικοδομικά τετράγωνα που εμπίπτουν στον Τομέα 

Α καθορίζονται όροι και περιορισμοί δόμησης ως εξής:
α. ελάχιστο εμβαδόν: τετρακόσια (400) τ.μ.,
β. ελάχιστο πρόσωπο: δεκατέσσερα (14) μέτρα,
γ. μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: εξήντα 

τοις εκατό (60%) της επιφάνειάς τους, 
δ. συντελεστής δόμησης: οκτώ δέκατα (0,8),
ε. μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομέ-

νων κτιρίων: επτά μέτρα και πενήντα εκατοστά (7,50), 
το οποίο προσαυξάνεται κατά ένα μέτρο και πενήντα 
εκατοστά (1,50) σε περίπτωση κατασκευής στέγης.

2. ΤΟΜΕΑΣ Β (τμήμα οικισμού προ του 1923)
α. Στα οικοδομικά τετράγωνα που εμπίπτουν στον 

Τομέα Β καθορίζονται όροι και περιορισμοί δόμησης 
ως εξής:

αα. ελάχιστο εμβαδόν: τριακόσια (300) τ.μ.,
ββ. ελάχιστο πρόσωπο: δεκατέσσερα (14) μέτρα.
β. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγουμένης 

παραγράφου, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα:
αα. Τα οικόπεδα που έχουν δημιουργηθεί πριν από τις 

13.03.1981, εφόσον έχουν:
- ελάχιστο εμβαδόν: τριακόσια (300) τ.μ.,
- ελάχιστο πρόσωπο: οκτώ (8) μέτρα.
ββ. Τα οικόπεδα που έχουν δημιουργηθεί πριν από τις 

25.07.1979, εφόσον έχουν:
- ελάχιστο εμβαδόν: εκατόν πενήντα (150) τ.μ.,
- ελάχιστο πρόσωπο: οκτώ (8) μέτρα.
γ. Ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: εξήντα τοις εκατό 

(60%) της επιφάνειάς τους. 
δ. Συντελεστής δόμησης: οκτώ δέκατα (0,8).
ε. Κατά παρέκκλιση του ανωτέρω συντελεστή, καθο-

ρίζεται συντελεστής δόμησης ένα και είκοσι εκατοστά 
(1,20) σε οικόπεδα που έχουν:

αα. μέγιστο εμβαδόν: τριακόσια 300 τ.μ. και
ββ. μέγιστη επιφάνεια δομήσεως: διακόσια σαράντα 

(240) τ.μ.
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στ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομέ-
νων κτιρίων: επτά μέτρα και πενήντα εκατοστά (7,50), 
το οποίο προσαυξάνεται κατά ένα μέτρο και πενήντα 
εκατοστά (1,50) σε περίπτωση κατασκευής στέγης.

3. Στους χώρους ειδικών χρήσεων καθορίζονται όροι 
και περιορισμοί δόμησης ως εξής: 

α. Χώροι νηπιαγωγείου, πρόνοιας και πολιτιστικών 
εγκαταστάσεων:

αα. συντελεστής δόμησης: έξι δέκατα (0,6),
ββ. μέγιστο ποσοστό κάλυψης: σαράντα τοις εκατό 

(40%) της επιφάνειάς τους,
γγ. μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων 

κτιρίων: επτά μέτρα και πενήντα εκατοστά του μέτρου 
(7,50), το οποίο προσαυξάνεται κατά ένα μέτρο και πε-
νήντα εκατοστά (1,50) μετά από κατασκευή στέγης που 
είναι υποχρεωτική.

β. Χώροι αθλητικών εγκαταστάσεων:
αα. συντελεστής δόμησης: δύο δέκατα (0,2),
ββ. μέγιστο ποσοστό κάλυψης: σαράντα τοις εκατό 

(40%) της επιφάνειάς τους,
γγ. μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων 

κτιρίων: επτά μέτρα και πενήντα εκατοστά του μέτρου 
(7,50), το οποίο προσαυξάνεται κατά ένα μέτρο και πε-
νήντα εκατοστά (1,50) μετά από κατασκευή στέγης που 
είναι υποχρεωτική.

4. α. Επιπροσθέτως των προϋποθέσεων αρτιότητας 
των οικοπέδων που βρίσκονται στην περιοχή, της οποίας 

εγκρίνεται το σχέδιο με το άρθρο 1 του παρόντος, πρέπει 
στο οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου να εγγράφεται 
κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια πενήντα (50) τ.μ. 
και ελάχιστη πλευρά πέντε (5) μέτρα.

β. Σε περίπτωση άμεσης γειτνίασης με ενεργό ρήγμα, η 
σεισμική δράση σχεδιασμού λαμβάνεται αυξημένη του-
λάχιστον κατά 25%. Ειδικά για τη δόμηση κτιρίων των 
κατηγοριών σπουδαιότητας Σ3 και Σ4 του Ελληνικού Αντι-
σεισμικού Κανονισμού, πρέπει να υποβάλλεται, μαζί με τα 
δικαιολογητικά για την έκδοση της οικοδομικής άδειας, 
εδαφοτεχνική μελέτη - έρευνα σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού, όπως ισχύει.

γ. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστυλω-
μάτων (PILOTIS).

Άρθρο 6
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δη-

μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθέτουμε 

τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. 

 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2023

H Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ   
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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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