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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

2 Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

3 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

1      ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ 

 Με την 2795/20-03-2020 απόφαση του Υπουργού Με-
τανάστευσης και Ασύλου, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 106 του ν. 4670/2020 «Ασφα-
λιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός 
Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και 
άλλες διατάξεις»(Α’ 43), του άρθρου 48 του ν. 4622/2019 
«Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια 
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της 
κεντρικής δημόσιας διοίκησης»(Α’ 133), του άρθρου 9 
του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 «Μισθολογικές ρυθ-
μίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου 
βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) 
και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. 
του κεφ. Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314) και άλλες μισθολο-
γικές διατάξεις» (Α’ 176), όπως τροποποιήθηκαν με τις 
διατάξεις του άρθρου 110 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), το 
π.δ. 122/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευ-
τικής Πολιτικής» (Α’ 149), όπως ισχύει, τα άρθρα 4 και 
19 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοι-
κητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123), το π.δ. 4/2020 
«Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 4), το π.δ. 6/2020 
«Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 5), 
το π.δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτή-
των μεταξύ των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη 
και Μετανάστευσης και Ασύλου (Α’ 10), τo π.δ. 18/2020 
«Μετονομασία και σύσταση Γενικών και Ειδικών Γραμ-
ματειών στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου» 
(Α’ 34), το αριθμ. 344/10-03-2020 έγγραφο του γραφείου 
του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Μηταράκη 

Παναγιώτη για την πρόσληψη του Mατιάτου Αριστείδη, 
με Α.Δ.Τ.: Ν 087423, σε θέση μετακλητού υπαλλήλου της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Μετανάστευσης 
και Ασύλου, από 08-03-2020, ημερομηνία από την οποία 
προσφέρει υπηρεσία, αποφασίζουμε την πρόσληψη του 
Αριστείδη Ματιάτου του Παναγιώτη, με Α.Δ.Τ.: Ν 087423, 
σε θέση μετακλητού υπαλλήλου ΠΕ Μηχανικών ως Δι-
ευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Με-
τανάστευσης και Ασύλου, με Μ.Κ. 13, από 08-03-2020, 
ημερομηνία από την οποία προσφέρει υπηρεσία.

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 3533751095/24-03-2020).

(Αριθμ. βεβ. Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οι-
κονομικών Υπηρεσιών: 48/20-03-2020). 

 Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ     

Ι

 2  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

 ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 Αριθμ. 6115 ΕΞ 2020 
Ορισμός μελών Γνωμοδοτικής Επιτροπής της 

ανώνυμης εταιρείας «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών 

Τεχνολογίας και’Ερευνας Α.Ε.» (με διακριτικό τίτ-

λο «Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.»). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
Ι. του άρθρου 58 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του 

Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή δια-
κυβέρνηση και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134), όπως 
αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των παρ. 15-22 του 
άρθρου 51 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α’), και ιδίως της 
παρ. 6 του εν λόγω άρθρου,

ΙI. του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 112), όπως ισχύει,
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IΙΙ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομα-
σία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδι-
οτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 
μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

ΙV. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

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

2. Την αριθμ. Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» 
(Β’ 2902), αποφασίζουμε:

Ορίζουμε ως Πρόεδρο, Αναπληρωτή Πρόεδρο και 
μέλη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής της ανώνυμης εταιρεί-
ας «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας 
Α.Ε.» (με διακριτικό τίτλο «Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.»), τους κάτωθι:

1. Κοζύρης Νεκτάριος του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΙ659775, 
Καθηγητής και Κοσμήτορας της Σχολής Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών EMΠ, ως Πρό-
εδρος.

2. Συκάς Ευστάθιος του Δημητρίου, με ΑΔΤ Φ351108, 
Καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μη-
χανικών Υπολογιστών EMΠ, ως αναπληρωτής Πρόεδρος.

Μέλη:
1. Ιωαννίδης Σωτήρης του Παναγιώτη, με ΑΔΤ 

ΑΙ957473, Καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μη-
χανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνείου 
Κρήτης.

2. Μπίλας Άγγελος του Αποστόλου, με ΑΔΤ Ν699592, 
Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης Υπο-
λογιστών Πανεπιστημίου Κρήτης.

3. Πλέρος Νικόλαος του Αλεξάνδρου, με ΑΔΤ 
ΑΟ487234, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Πλη-
ροφορικής ΑΠΘ.

4. Πνευματικάτος Διονύσιος του Νικολάου, με ΑΔΤ 
ΑΚ482435, Καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μη-
χανικών και Μηχανικών Υπολογιστών EMΠ.

5. Σγουροπούλου Κλειώ του Ηλία - Διονυσίου, με ΑΔΤ 
Τ525110, Καθηγήτρια Τμήματος Μηχανικών Πληροφο-
ρικής και Υπολογιστών, Αντιπρύτανης Παν. Δυτ. Αττικής.

6. Σπινέλλης Διομήδης του Σπυρίδωνα, με ΑΔΤ 
ΑΚ031548, Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Δι-
οικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ΟΠΑ.

7. Τσινάκος Αύγουστος του Αντωνίου, με ΑΔΤ 
ΑΕ400184, Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος.

Η Γνωμοδοτική Επιτροπή είναι το ανώτερο επιστημο-
νικό όργανο της ΕΔΥΤΕ Α.Ε., αρμόδιο για θέματα έρευνας 
και τεχνολογίας της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. Αποτελείται από μέλη της 
εκπαιδευτικής και ερευνητικής κοινότητας των πανεπι-
στημίων και ερευνητικών κέντρων, με πολυετή εμπειρία 
και συμβολή στους τομείς δραστηριοποίησης της ΕΔΥΤΕ 
Α. Ε. Συνεπικουρεί το Δ.Σ. στο έργο του και εισηγείται για 
τα θέματα στρατηγικής της εταιρείας. Η Γνωμοδοτική 
Επιτροπή χαίρει ανεξαρτησίας στη δράση και λειτουρ-
γία της και είναι αρμόδια για την αξιολόγηση του έργου 
της ΕΔΥΤΕ Α.Ε., συντάσσοντας σχετική έκθεση σε ετήσια 
βάση. Συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά κάθε μήνα και 

τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεών της από Γραμματέα, 
που ορίζεται με απόφαση του Προέδρου αυτής. Στο πλαί-
σιο των αρμοδιοτήτων της, ενημερώνεται διαρκώς για το 
έργο της ΕΔΥΤΕ Α.Ε., εκπονεί εκθέσεις και παρουσιάζει τις 
προτάσεις της στο Δ.Σ. της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. και στα στελέχη 
της εταιρείας. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, 
παρέχεται από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε. η απαραίτητη τεχνική και 
διοικητική υποστήριξη. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή της 
ΕΔΥΤΕ Α.Ε. αναφέρεται απευθείας στον Υπουργό Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης. Οι εκθέσεις της Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής κατατίθενται στην Ετήσια Τακτική Συνέλευση 
της ΕΔΥΤΕ Α.Ε., προς ενημέρωση και του Μετόχου.

Ο Πρόεδρος της Γνωμοδοτικής Επιτροπής συμμετέχει 
στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. χωρίς δικαίωμα 
ψήφου, ως ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας, εκπροσωπώ-
ντας την επιτροπή και εκφράζοντας γνώμη για τα θέματα 
των συνεδριάσεων του Δ.Σ., μεταξύ άλλων για αυτά που 
αφορούν σε επιστημονικά, τεχνολογικά και ερευνητικά 
θέματα της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. Η γνώμη του Προέδρου της Γνω-
μοδοτικής Επιτροπής για κάθε θέμα καταγράφεται στα 
Πρακτικά του Δ.Σ. της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.

Η θητεία των ανωτέρω είναι τετραετής και άρχεται από 
τη δημοσίευση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 11 Μαρτίου 2020

Ο Υπουργός

 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ   

Ι

 3 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

 Αριθμ. 2203  
Τροποποίηση της αριθμ. 18541/28.11.2019 από-

φασης περί διορισμού των μελών της Διοικητικής 

Επιτροπής Στρατιωτικών Επιτάξεων (ΔΕΣΕ) Ν. Δρά-

μας έτους 2020 (ΦΕΚ 1137/Υ.Ο.Δ.Δ./31.12.2019). 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν.  3852/2010 

(ΦΕΚ 87/Α’/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη-
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235 Α’) «Οργανι-
σμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν.  4442/1929, 
όπως τροποποιήθηκε από τον α.ν. 2278/1940 και τον 
ν. 611/1977 «Περί στρατιωτικών και ναυτικών εισφορών 
και ναυλώσεων».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1406/1983, όπως 
προστέθηκε με το άρθρο 9 του ν. 1649/1986, σύμφωνα 
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με το οποίο τα Διοικητικά Δικαστήρια Στρατιωτικών Επι-
τάξεων λειτουργούν ως συλλογικά όργανα της Διοίκησης.

5. Τις διατάξεις του π.δ. 115/1984 (ΦΕΚ 39/Α’/1984) 
«Διορισμός μελών των Διοικητικών Δικαστηρίων και 
Στρατιωτικών Επιτάξεων».

6. Το αριθμ. 1063158/1332/0006728-7-89 έγγραφο 
του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με το οποίο η 
αρμοδιότητα του Οικονομικού Εφόρου της Πρωτεύου-
σας Νομού, ως μέλους της ΔΕΣΕ Νομού, περιήλθε στον 
Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας του Νομού.

7. Το αριθμ. 2/48798/0004/22.07.2015 έγγραφο του 
Υπουργείου Οικονομικών.

8. Το π.δ. 142/2017 (ΦΕΚ 181/Α’/23.11.2017)  «Οργανι-
σμός Υπουργείου Οικονομικών».

9. Την από 9-5-1995 πάγια διαταγή του Γ.Ε.Ε.Θ.Α.
10. Την αριθμ. 18541/28.11.2019 απόφαση του Συντο-

νιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, 
με την οποία έγινε ο διορισμός των μελών της Διοικητι-
κής Επιτροπής Στρατιωτικών Επιτάξεων (ΔΕΣΕ) Ν. Δρά-
μας έτους 2020 (ΦΕΚ 1137/Υ.Ο.Δ.Δ./31.12.2019)

11. Το αριθμ. πρωτ. 9734 ΑΠΑ 2020 έγγραφο της Κτη-
ματικής Υπηρεσίας Δράμας.

12. Την αριθμ. 14138/15-05-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/Υ.Ο.Δ.Δ./26-05-2017) περί δι-
ορισμού Συντονιστή.

13. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. 18541/28.11.2019 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί-
ας - Θράκης, με την οποία έγινε ο διορισμός των μελών της 
Διοικητικής Επιτροπής Στρατιωτικών Επιτάξεων (ΔΕΣΕ) 
Ν. Δράμας έτους 2020 (ΦΕΚ 1137/Υ.Ο.Δ.Δ./31.12.2019), 
ώστε η παρ. 5 του διατακτικού αυτής να έχει ως εξής:

5. Στόκα  Άννα του Βασιλείου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 405503, Προ-
ϊσταμένη Κτηματικής Υπηρεσίας Δράμας, του κλάδου 
ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων - Μηχανικών με βαθμό Α’, 
αναπληρούμενη από τον Ανδρούτσο Θωμά του Κωνστα-
ντίνου, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 397883, του κλάδου ΔΕ Εφοριακών 
με βαθμό Α’, υπάλληλο της ίδιας υπηρεσίας.

Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω απόφαση.
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-

μερίδα της Κυβερνήσεως
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Κομοτηνή, 16 Μαρτίου 2020

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ   
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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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