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1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

   Με την 261751/9/1-ζ΄/14-11-2019 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 8 και 10 παρ. 2 του π.δ. 24/1997 
(Α΄-29) «Ιεραρχία, καταστάσεις και εξέλιξη των Αξιω-
ματικών της Ελληνικής Αστυνομίας», σε συνδυασμό με 
το π.δ. 584/1985 (Α΄-204) «Οργάνωση και λειτουργία 
Υγειονομικής Υπηρεσίας Ελληνικής Αστυνομίας», δια-
τηρείται στην ενέργεια και τίθεται στην κατάσταση της 
υπηρεσίας γραφείου και συγχρόνως εκτός οργανικών 
θέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 6 
του ν. 3731/2008, σε συνδυασμό μ' αυτές του άρθρου 10 
του π.δ. 24/1997, η Αστυνόμος Α΄ Ειδικών Καθηκόντων - 
Υγειονομικός - Ψυχολόγος της Ελληνικής Αστυνομίας 
ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΪΔΟΥ Σουλτάνα του Ηλία (ΑΓΜΣ 261751), 
ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2184 από 1-10-2019 Γνωμά-
τευση της Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής Αθηνών 
(Α.Υ.Ε.) της Ελληνικής Αστυνομίας, με την οποία κρίθηκε 
ανίκανη για την ενεργό υπηρεσία, ικανή όμως για την 
υπηρεσία γραφείου, χωρίς να φέρει όπλο. 

 Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ

Ι

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

    Με προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα 
την 18-11-2019 με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυ-
νας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 562/1970, του 

ν.δ. 1400/1973, του π.δ. 270/1998, του ν. 3257/2004, του 
ν. 3883/2010 και τον από 05-08-2019 κυρωμένο πίνακα 
αποφοίτων μαθητών της Σχολής Αξιωματικών Νοση-
λευτικής:

Ονομάζονται μόνιμες Ανθυπολοχαγοί Υγειονομικού 
Νοσηλευτικής, οι παρακάτω απόφοιτες της IV τάξης 
της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής, που πέτυχαν 
στις απολυτήριες εξετάσεις του ακαδημαϊκού έτους 
2018-2019, οι οποίες περιλαμβάνονται στον από 
05-08-2019 κυρωμένο πίνακα επιτυχίας και τις κατα-
τάσσουμε στο Στρατό Ξηράς με οκταετή υποχρέωση 
παραμονής στις Ένοπλες Δυνάμεις, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 5 και 64 του ν.δ. 1400/1973, 
όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του 
ν. 3257/2004, με τη σειρά αρχαιότητας που προκύπτει 
από τη σειρά επιτυχίας:

α. Πεσκελίδου Εμμανουέλα του Σταύρου, που γεννήθη-
κε την 20-09-1997 στη Θεσσαλονίκη και είναι γραμμένη 
στα δημοτολόγια του Δήμου Θεσσαλονίκης, ΑΜ: 73309.

β. Κατσαμακίδου Ελένη του Ιωάννη, που γεννήθηκε 
την 13-07-1996 στη Κομοτηνή Ροδόπης και είναι γραμ-
μένη στα δημοτολόγια του Δήμου Κομοτηνής Ροδόπης, 
ΑΜ: 73310.

γ. Μαγκλάρα Καλυψώ του Χρήστου, που γεννήθηκε 
την 27-09-1997 στο Μαρούσι Αττικής και είναι γραμ-
μένη στα δημοτολόγια του Δήμου Μελισσιών Αττικής, 
ΑΜ: 73311.

δ. Κασαγιάννη Ευαγγελία του Αριστείδη, που γεννήθη-
κε την 22-08-1997 στο Μαρούσι Αττικής και είναι γραμ-
μένη στα δημοτολόγια του Δήμου Αλμυρού Μαγνησίας, 
AM: 73312.

ε. Τσαλκιτζή Αφροδίτη του Γεωργίου, που γεννήθηκε 
την 13-05-1997 στη Θεσσαλονίκη και είναι γραμμένη 
στα δημοτολόγια του Δήμου Αλεξάνδρειας Ημαθείας, 
ΑΜ: 73313.

στ. Τόττα Ειρήνη του Ευστρατίου, που γεννήθηκε την 
09-07-1996 στη Θεσσαλονίκη και είναι γραμμένη στα 
δημοτολόγια του Δήμου Θεσσαλονίκης, ΑΜ: 73314.

ζ. Παπαναστασίου Κωνσταντίνα του Ευαγγέλου, που 
γεννήθηκε την 30-06-1997 στη Λάρισα και είναι γραμ-
μένη στα δημοτολόγια του Δήμου Τρικκαίων Τρικάλων, 
ΑΜ: 73315.

η. Μπατσιούδη Φωτεινή του Μιλτιάδη, που γεννήθηκε 
την 11-03-1997 στη Θεσσαλονίκη και είναι γραμμένη 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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στα δημοτολόγια του Δήμου Βασιλικών Θεσσαλονίκης, 
ΑΜ: 73316.

θ. Μεταξά Σοφία του Χρήστου, που γεννήθηκε την 
17.08.1996 στην Αλεξανδρούπολη Έβρου και είναι γραμ-
μένη στα δημοτολόγια του Δήμου Αλεξανδρούπολης 
Έβρου, ΑΜ: 73317.

ι. Μπούτλα Μαρία του Σπυρίδωνα, που γεννήθηκε την 
24-04-1997 στο Βόλο Μαγνησίας και είναι γραμμένη στα 
δημοτολόγια του Δήμου Νέας Αγχιάλου Μαγνησίας, 
ΑΜ: 73318.

ια. Βιτσιώτη Ευαγγελία-Χριστίνα του Γεωργίου, που 
γεννήθηκε την 02-10-1995 στους Αμπελόκηπους Θεσσα-
λονίκης και είναι γραμμένη στα δημοτολόγια του Δήμου 
Επανομής Θεσσαλονίκης, ΑΜ: 73319.

(Αριθμ. βεβ. ΓΕΣ/ΔΟΙ/1196381/19-11-2019) .

 Ο Υπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

    Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα 
στις 13.11.2019 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
47 παρ. 1 του Συντάγματος, ύστερα από πρόταση του 
Υπουργού Δικαιοσύνης και γνωμοδότηση του Συμβου-
λίου Χαρίτων, χαρίζεται το υπόλοιπο της ποινής του 
ΚΩΝΣΤΑ Δημητρίου του Κων/νου, που του επεβλήθη 
με την υπ’ αριθ.: 2006/25.6.2012 απόφαση του Α΄ Πεντα-
μελούς Εφετείου Αθηνών με την οποία είχε καταδικασθεί 
σε συνολική ποινή καθείρξεως δεκατεσσάρων (14) ετών 
για τις πράξεις της υπεξαίρεσης, της ψευδούς βεβαίωσης 
και της απάτης. 

Ο Υπουργός

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Ι

4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

    Με την 2901.26/83152/2019/18.11.2019 πράξη του 
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του 
ν. 3528/2007 (Α΄ 26), ως ισχύει, διαπιστώνεται η αυτοδί-
καιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του μόνιμου υπαλ-
λήλου Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
Παπατσάτση Δημητρίου του Σωτηρίου, πλοηγού του 
Κλάδου Αρχιπλοηγών-Πλοηγών Πλοηγικού Σταθμού Πει-
ραιά, την 25/10/2019, ημερομηνία υποβολής της δεύτε-
ρης αίτησης παραίτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5 του άρθρου 148 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26).

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9965291231/ 18.11.2019). 

 Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

5 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

    ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

  Με την Φ.22.2/56127/13-11-2019 πράξη του Συνηγό-
ρου του Πολίτη, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 3051/2002 (Α΄ 220), όπως ισχύει, του ν. 3094/2003 
(Α΄10), όπως ισχύει, των άρθρων 147, 148 και 156 του 
ν.  3528/2007 (Α΄ 26), όπως ισχύει, του ν.  4369/2016 
(Α΄ 33), του ν. 4354/2015 (Α΄176) και του άρθρου 28 του 
ν. 4305/2014 (Α΄ 237), λύεται, αυτοδίκαια, η υπαλληλι-
κή σχέση της Τζάθα Αγγελικής του Παναγιώτη, μόνιμης 
υπαλλήλου του κλάδου Επικοινωνίας της ΠΕ κατηγορίας, 
με βαθμό Α΄ και μισθολογικό κλιμάκιο 6ο της κατηγορίας 
ΠΕ, της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη», 
από την 8η Νοεμβρίου 2019, ημερομηνία υποβολής 
της δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώ-
της αίτησης παραίτησης: 17-10-2019), η οποία γίνεται 
αυτοδίκαια αποδεκτή.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5330104391/ 08.11.2019). 

 Ο Συνήγορος του Πολίτη

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΤΤΑΚΗΣ   

Ι

6 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ  

 Με την 495/13-9-2019 απόφαση του Δημάρχου Αγίας 
Βαρβάρας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 163 του ν. 3584/2007 όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 280 
του ν. 3852/2010 προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, ο ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννη, ως Ειδικός Συνεργάτης του 
Δημάρχου για θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του 
συστήματος διακυβέρνησης του Δήμου οργάνωσης και 
εφαρμογής διαδικασιών διαβούλευσης και συμμετοχής 
των πολιτών διαχείρισης της ακίνητης δημοτικής περιου-
σίας, ελέγχου νομιμότητας των πράξεων των οργάνων 
του Δήμου σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία.

(Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου 
Αγ. Βαρβάρας: 10600/18-09-2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6299122114/17-09-2019).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
93242/24474/15/11/2019) .

   Με την 539/24/9/2019 απόφαση του Δημάρχου Σαρω-
νικού που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 163 του ν. 3584/2007 όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 280 
του ν. 3852/2010 προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασί-
ας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, η ΜΑΡΓΩΝΗ 
ΕΛΕΝΗ του Δημητρίου ως Ειδική Συνεργάτης του Δη-
μάρχου για θέματα επικοινωνίας, ενημέρωσης των πο-
λιτών και προβολής του Δήμου.
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(Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου 
Σαρωνικού: 16023/26-9-2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1033317864/24-9-2019).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 
95822/25142/15/11/2019) .

   Με την 540/24/9/2019 απόφαση του Δημάρχου Σα-
ρωνικού που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 163 του ν. 3584/2007 όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 
280 του ν. 3852/2010 προσλαμβάνεται με σύμβαση ερ-
γασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, η ΚΑΡΝΑ-
ΜΠΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του Παναγιώτη ως Ειδική Συνεργάτης 
του Δημάρχου κατηγορίας ΔΕ, για θέματα διεκπεραίω-
σης κτηματολογίου, πολεοδομικών και ιδιαίτερα τοπο-
γραφικών θεμάτων και προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

(Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου 
Σαρωνικού 16023/26-9-2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6899538223/24-9-2019).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής οικ. 
120119/30528/15/11/2019) .

   Με την 483/03-09-2019 απόφαση του Δημάρχου Αγίας 
Βαρβάρας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 161 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και 167 
του ν. 3584/2007 και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του 
άρθρου 280 του ν. 3852/2010 διορίζεται ο ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Γεωργίου, σε κενή οργανική θέση με-
τακλητού Γενικού Γραμματέα του Δήμου Αγ. Βαρβάρας.

(Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Οικον. Υπηρεσιών Δήμου Αγ, Βαρ-
βάρας 13467/31-10-2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8641215952/09-9-2019).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
89232/23464/15/11/2019) .

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ

Ι

7 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

 Με την 598864(4832)/30-10-2019 απόφαση του 
Εκτελεστικού Γραμματέα Κεντρικής Μακεδονίας, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 159 
του ν. 3852/2010, του άρθρου 7 παρ. 5 του ν. 4440/2016 
όπως ισχύει την αριθμ. 418/27-03-2019 βεβαίωση της Κε-
ντρικής Επιτροπής Κινητικότητας και την αριθμ. 602161
(8148)/25-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Κε-
ντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 3745/Β΄/10-10-2019) «Με-
ταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας.........», μετατάσσεται ο μόνιμος υπάλληλος 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης 
Χατζημιχαήλ Θεοχάρης του Ελευθερίου, κλάδου ΔΕ Γεω-
τεχνικών (Δασοφυλάκων) με βαθμό Β΄, σε κενή οργανική 
θέση κλάδου ΔΕ Γεωτεχνικών στην Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας - Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας με τον ίδιο 
βαθμό και ΜΚ που κατέχει.

(Αριθμ. βεβ. ύπαρξης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικο-
νομικού Π.Κ.Μ.: 246556(7245)/05-11-2019 τ.τ.) .

 Ο Εκτελεστικός Γραμματέας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ   
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*03022162511190004*

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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