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 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Αριθμ. 98380/Θ1 
Διορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του 

Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου «Διοικού-

σα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών». 

 H ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3512/2006 «Ισλα-

μικό Τέμενος Αθηνών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 264) 
όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2 του 
άρθρου 5 του ν. 4473/17 «Μέτρα για την επιτάχυνση 
του κυβερνητικού έργου σε θέματα παιδείας» (Α΄ 78), 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 49 του ν. 4777/2021 «Ει-
σαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της 
ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού 
περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (Α΄ 25) και τελικά 
διαμορφώθηκε με το άρθρο ενενηκοστό έβδομο του
ν. 4812/2021 «Κύρωση της από 24.3.2021 τροποποίη-
σης της από 3.2.2020 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για 
το Έργο I [Παράρτημα 5 του ν. 4564/2018] και της από 
13.5.2021 τροποποίησης της από 6.9.2018 σύμβασης 
δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα 
Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για 
την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα 
της υγείας και των Παραρτημάτων της, ρυθμίσεις για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 110).

2. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία, και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και κεντρικής δημόσιας δι-
οίκησης» (Α΄ 133).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 20-23 του ν. 4735/2020 
(Α΄ 197), όπως έχουν τροποποιηθεί από τις διατάξεις του 
άρθρου 48 του ν. 4772/2021 (Α΄ 17).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα που κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 

τα κυβερνητικά όργανα» όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με 
την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

5. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 «Κύρωση του κώδικα 
διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45).

6. Το π.δ 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄31).

7. Το π.δ 42/2019 «Οργανισμός του Ν.Π.Ι.Δ. με την 
επωνυμία «Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους 
Αθηνών» (Α΄ 74).

8. Το π.δ 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους. Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

9. Το π.δ 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

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

11. Την υπό στοιχεία 151436/Θ1/13-9-2018 κοινή 
υπουργική απόφαση Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων Οικονομικών και Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Οικονομικών με θέμα «Κανονισμός λειτουργίας 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. «Διοικούσα 
Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών» (Β΄ 4405, ΑΔΑ: 
60ΖΑ4653ΠΣ-ΩΗ2).

12. Την υπ΄ αρ. 172185/30-6-2021 απόφαση του Δη-
μάρχου Αθηναίων.

13. Το υπό στοιχεία 87827/ΕΞ2021/15-7-2021 έγγραφο 
του Υπουργείου Οικονομικών.

14. Το Ενημερωτικό Σημείωμα Β Ιουνίου 2021 - Νόμι-
μη Μετανάστευση του Υπουργείου Μετανάστευσης και 
Ασύλου και τα συναφή στατιστικά στοιχεία (αναρτημέ-
να στην ιστοσελίδα https://migration.gov.gr/statistika/), 
από τα οποία προκύπτει ότι αφενός μεν ότι στις κορυφαί-
ες δέκα εθνικότητες τρίτων χωρών με ισχύουσες άδειες 
διαμονής τον Ιούνιο 2021, περιλαμβάνονται τρεις χώρες 
των οποίων ο πληθυσμός είναι σε πολύ μεγάλο ποσοστό 
μουσουλμανικός, ήτοι το Πακιστάν (τέταρτη εθνικότη-
τα), η Αίγυπτος (όγδοη εθνικότητα) και το Μπαγκλαντές 
(δέκατη εθνικότητα), αφετέρου δε ότι στην Αττική ανα-
λογούν περίπου τα 2/3 εξ’ όλων των υπό εκκρεμότητα 
αιτήσεων αδειών διαμονής σε πανελλαδική κλίμακα, ήτοι 
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σωρεύεται στην περιφέρεια της ο μεγαλύτερος, τόσο 
σε απόλυτους αριθμούς όσο και ποσοστιαία, όγκος των 
καταγεγραμμένων μεταναστευτικών ροών.

15. Το γεγονός ότι από τα τηρούμενα στην υπηρεσία 
στοιχεία, το μητρώο των συνεστημένων θρησκευτικών 
νομικών προσώπων και το μητρώο των θρησκευτικών 
λειτουργών, προκύπτει ότι μέχρι σήμερα δεν έχει ιδρυθεί 
κανένα θ.ν.π που να πρεσβεύει το Ισλάμ και στην Ατ-
τική έχουν αδειοδοτηθεί και λειτουργούν νομίμως 13 
χώροι λατρείας της ισλαμικής θρησκείας, προς κύρια 
εξυπηρέτηση των λατρευτικών αναγκών διαφορετικών 
εθνοτικών ομάδων μεταναστών.

16. Την υπό στοιχεία 329/11-06-2020/ΓΓ2 πρόσκληση 
προς τις μουσουλμανικές κοινότητες της Αττικής (είτε 
τυπικές και οργανωμένες ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού 
δικαίου - σωματεία και σύλλογοι - είτε άτυπες υπό τη συλ-
λογική θρησκευτική έκφραση τους, μέσω της λειτουρ-
γίας αδειοδοτημένων χώρων λατρείας), έχοντας λάβει 
παράλληλα υπόψη τη γενικότερη απήχηση και αποδοχή 
τους στους διαβιούντες στην Αττική μουσουλμάνους.

17. Τις υπό στοιχεία εισερχ 364/14-7-2020/ΓΓ2 και 
367/14-7-2020/ΓΓ2 έγγραφες απαντήσεις και προτάσεις 
των μουσουλμανικών κοινοτήτων της Αττικής, σχετικά 
με τα προτεινόμενα πρόσωπα (είτε με ελληνική υπηκοό-
τητα είτε με ισχύουσα άδεια διαμονής για όλη τη θητεία 
του νέου ΔΣ, ήτοι ισχυρή μέχρι και τον Αύγουστο 2024), 
τα προσόντα τους και τα βιογραφικά στοιχεία των προ-
τεινομένων προσώπων.

18. Την από 9-8-2021 Εισήγηση του Τμήματος Μου-
σουλμανικών Υποθέσεων της Διεύθυνσης Θρησκευτικής 
Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων με 
υπό στοιχεία 439/Θ1 που έλαβε υπ’ όψιν της την προ-
σωπικότητα και τα προσόντα των προταθέντων υπο-
ψηφίων, την καταλληλότητά τους και τη δυνατότητα και 
ικανότητα να συνδράμουν στο έργο και τα καθήκοντα 
του Δ.Σ. για την ομαλή λειτουργία του Ισλαμικού Τεμέ-
νους Αθηνών, το βιογραφικό τους ιδίως σχετικά με την 
ικανότητα τους να διαχειριστούν σοβαρές υποθέσεις 
δημοσίου ενδιαφέροντος, την ύπαρξη τυχόν τυπικών ή 
ουσιαστικών κωλυμάτων στο πρόσωπο τους, τον βαθμό 
ενσωμάτωσης τους στην ημεδαπή κοινωνική και οικο-
νομική ζωή, τη διαθεσιμότητά τους και τη δυνατότητα 
ομαλής συμμετοχής τους στις εργασίες του Δ.Σ. και τη 
προθυμία τους να συνδράμουν στη λειτουργία ενός χώ-
ρου λατρείας με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Ι.Τ.Α.

19. Τη μέριμνα να επιτυγχάνεται στο Δ.Σ. ευρεία δι-
ασπορά της εκπροσώπησης των κοινοτήτων και να 
εκπροσωπούνται και οι δύο βασικοί κλάδοι του Ισλάμ 
(Σουνίτες και Σιίτες).

20. Κάθε άλλο πρόσφορο στοιχείο που διαθέτει η 
Ελληνική Πολιτεία, είτε γενικό σχετικά με την ανθρω-
πογεωγραφία και τα στατιστικά χαρακτηριστικά των 
μουσουλμάνων κοινοτήτων της Αττικής, τις σχέσεις 
αγαστής συνεργασίας που έχει αναπτύξει με τις κοινό-
τητες αυτές, καθώς και τη σταθερή θετική παρουσία και 
υποστηρικτική συμμετοχή αυτών στις διάφορες ενέρ-
γειες της Ελληνικής Πολιτείας για την αντιμετώπιση των 
ζητημάτων που αντιμετωπίζουν, είτε ειδικό όσον αφορά 
στα προταθέντα πρόσωπα.

21. Το υπό στοιχεία Φ.1/Γ/517/97468/Β1/5-8-2021 έγ-
γραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα 
με το οποίο από την παρούσα απόφαση προκαλείται 
οικονομική επιβάρυνση από την καταβολή αποζημίωσης 
οδοιπορικών, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να εκτι-
μηθεί, καθώς εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά 
υλοποίησης, αποφασίζουμε:

α) διορίζουμε τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου 
Ιδιωτικού Δικαίου «Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τε-
μένους Αθηνών», ως εξής:

1. Κωνσταντίνο Πιτταδάκη του Δημητρίου, (Α.Δ.Τ.: ΑΕ 
523135), Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Γενικής Γραμμα-
τείας Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, εκπρόσωπος αυτού, με αναπληρώτριά του, 
την Ελένη Κόλλια του Κωνσταντίνου, (Α.Δ.Τ.: ΑΕ 546332), 
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Γενικής 
Γραμματείας Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, εκπρόσωπος αυτού,

2. Βασιλική Σκλήρη του Αριστείδη, (Α.Δ.Τ.: AN 019808) 
Προϊσταμένη Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών, 
εκπρόσωπος αυτού, με αναπληρώτριά της, τη Σοφία Κα-
ραγιάννη του Σπυρίδωνα (Α.Δ.Τ.: Π 147034) Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών, εκπρόσωπος 
αυτού,

3. Ελευθέριο Σκιαδά του Γεωργίου, (Α.Δ.Τ.: Χ 028599), 
αιρετό του Δήμου Αθηναίων, εκπρόσωπος αυτού, με 
αναπληρωτή του τον Βασίλειο Κορομάντζο του Γεωρ-
γίου (Α.Δ.Τ.: ΑΖ 518058), αιρετό του Δήμου Αθηναίων, 
εκπρόσωπος αυτού,

4. Νικόλαο Καρανικόλα του Αριστοτέλους, (Α.Δ.Τ.: ΑΒ 
328381), Προϊστάμενο Διεύθυνσης του Δήμου Αθηναίων, 
εκπρόσωπος αυτού, με αναπληρωτή του, τον Ευάγγελο 
Γαβριελάτο του Γερασίμου, (Α.Δ.Τ. ΑΚ 077972) Προϊστά-
μενο Διεύθυνσης του Δήμου Αθηναίων, εκπρόσωπος 
αυτού,

5. Στέφανο Βαζάκα του Ζαφειρίου, (Α.Δ.Τ.: ΑΖ 613926), 
Δικηγόρο παρ΄ Αρείω Πάγω, με αναπληρωτή του, την 
Γιαννούλα Κουρεμάδα του Ευσταθίου, (Α.Δ.Τ.: Σ 257114), 
Δικηγόρο παρ΄ Αρείο Πάγω,

6. Εχάμπ (Ehab) Ελ Σαγιέντ (El Sayed) του Ελκότμπ, 
(Elkotb),(Α.Δ.Τ.: ΑΟ 137941), με αναπληρωτή του, τον 
Μουσταφά Σέτα (Moustafa Sheta) του Αχμέντ (Ahmed) 
(Α.Δ.Τ. ΑΟ 074392), εκπρόσωποι των μουσουλμάνων που 
διαβιούν στην Αττική.

7. Χαλίντ (Khalid) Μπαντρ (Badr) του Χασάν, (Hasan) 
(Α.Δ.Τ. ΑΝ 127309), με αναπληρωτή του, τον Ελσαγιέντ 
(Elsayed) Ρεφαγί (Refaey) Ελσαγιέντ (Elsayed) του Ισμαήλ 
(Ismail) (Α.ΔΙΑΒ.: A16616445), εκπρόσωποι των μουσουλ-
μάνων που διαβιούν στην Αττική.

8. Μοχάμαντ (Mohammad) Ασλάμ (Aslam) του Χαϊ-
ντέρ, Γκουλάμ (Hayder, Ghulam), (Α.ΔΙΑΒ.: AT 0165022), 
με αναπληρωτή του, τον Γκουλάμ (Ghulam) Μουρταζά 
(Murtaza) του Καντίρ Γκουλάμ (Qadir Ghulam) (Α.ΔΙΑΒ.: 
BS 0973541), εκπρόσωποι των μουσουλμάνων που δι-
αβιούν στην Αττική.
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9. Ασίρ Χαιντέρ (Ashir Haider) Σαγιέντ (Syed) του Αι-
τζάζ Χαιντέρ (Aijaz Haider), (Α.Δ.Τ.: AO 504230), με ανα-
πληρωτή του, τον Αττίκ (Attiq) Ουρ Ρέχμαν (Ur Rehman) 
του Ασλάμ, Μοχάμμαντ (Aslam, Mohammad), (Α.ΔΙΑΒ.: 
AB 1464932), εκπρόσωποι των μουσουλμάνων που 
διαβιούν στην Αττική.

β) Αναθέτουμε στον Κωνσταντίνο Πιτταδάκη του Δη-
μητρίου, (Α.Δ.Τ.: ΑΕ 523135), Προϊστάμενο Διεύθυνσης 
της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων, καθήκοντα 
Πρόεδρου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού 
Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου «Διοικούσα Επιτροπή 
Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών» με θητεία μέχρι την ολο-
κλήρωση της διαδικασίας επιλογής Προέδρου του Δ.Σ., 
που προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 20-23 
του ν. 4735/2020 (Α΄ 197), όπως έχουν τροποποιηθεί από 
τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 4772/2021 (Α΄ 17).

γ) Αναθέτουμε στον Νικόλαο Καρανικόλα του Αριστο-
τέλους, (Α.Δ.Τ.: ΑΒ 328381), Προϊστάμενο Διεύθυνσης 
του Δήμου Αθηναίων, καθήκοντα Αντιπροέδρου στο 
Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Ιδιωτι-
κού Δικαίου «Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους 
Αθηνών» με θητεία μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικα-
σίας επιλογής Αντιπροέδρου του Δ.Σ., που προβλέπεται 

από τις διατάξεις των άρθρων 20-23 του ν. 4735/2020 
(Α΄ 197), όπως έχουν τροποποιηθεί από τις διατάξεις του 
άρθρου 48 του ν. 4772/2021 (Α΄ 17).

δ) Στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Διοικητικού 
Συμβουλίου δεν καταβάλλεται μισθός, αποζημίωση ή 
αμοιβή πλην αποζημίωσης οδοιπορικών.

ε) Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζου-
με την Δήμητρα Κλησιάρη του Κλεάρχου (Α.Δ.Τ.: ΑΜ 
936639), διοικητικό υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας 
Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων, με αναπληρώτριά της, την Αναστασία Λεκού του 
Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ.: ΑΝ 140029) διοικητικό υπάλληλο 
της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων.

στ) Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
είναι τριετής και αρχίζει από τη δημοσίευση της παρού-
σας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 9 Αυγούστου 2021

Η Υπουργός

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ   
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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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