
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου επίκουρου 
καθηγητή του πρώην Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδο-
νίας και Θράκης (νυν Διεθνές Πανεπιστήμιο της 
Ελλάδας).

2 Καθορισμός αναγκών εποχικού προσωπικού Κα-
τασκήνωσης Υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας, 
έτους 2019.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ21/89501/Ζ2 (1)
   Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου επίκουρου 

καθηγητή του πρώην Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδο-

νίας και Θράκης (νυν Διεθνές Πανεπιστήμιο της 

Ελλάδας).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 79 του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α’/258/

08-12-2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινο-
τομία και άλλες διατάξεις».

β) Του άρθρου 70 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α’/83/
11-05-2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-
τάξεις» και του άρθρου τέταρτου «Ρυθμίσεις θεμάτων 
προκηρύξεων και εκλογής Καθηγητών των Α.Ε.Ι.» του 
ν. 4405/2016 (ΦΕΚ Α’/129/13-07-2016).

γ) Του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’/114/04-08-2017) «Οργά-
νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμί-
σεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

δ) Του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ Α’/38/02-03-2018) «Ίδρυση 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».

ε) Του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ Α’/142/03-08-2018) «Πανε-
πιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες δια-
τάξεις».

στ) Του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ Α’/13/29-01-2019) «Συνέρ-
γειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη-
νών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, 
Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις».

ζ) Του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ Α’/70/07-05-2019) «Συνέρ-
γειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία 
του Κράτους και λοιπές διατάξεις».

η) Του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’/98/22-04-2005) «Κωδικο-
ποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυ-
βερνητικά όργανα».

θ) Του π.δ. 87/2013 (ΦΕΚ Α’/129/05-06-2013) «Μετονο-
μασία του Τ.Ε.Ι. Καβάλας σε Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης - Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων - Συγ-
χώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Παραρτημάτων και 
Τμημάτων - Ίδρυση Σχολής - Συγκρότηση Σχολών του 
Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».

ι) Του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α’/114/22-09-2015) «Ανα-
σύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυ-
τιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του 
Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων 
σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 
Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυ-
γκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής 
Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού».

ια) Του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α’/208/04-11-2016) «Ανα-
σύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανα-
σύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουρ-
γείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψη-
φιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 
μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

ιβ) Του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α’/210/05-11-2016) «Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών».

ιγ) Του π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ Α’/311/23-02-2018) «Οργα-
νισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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2. Την υπ’ αριθμ. 1115/30-04-2018 απόφαση του Πρύ-
τανη του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με 
την οποία διορίσθηκε ο Κουρτίδης Δημήτριος του Ανα-
στασίου σε κενή οργανική θέση θέση Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού (Ε.Π.) βαθμίδας επίκουρου καθηγητή, με 
γνωστικό αντικείμενο «Διοικητική Λογιστική -Επενδυτι-
κές Δραστηριότητες» του Τμήματος Λογιστικής και Χρη-
ματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας 
του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

3. Την με αριθ. πρωτ. 283/20-02-2019 (Τμήμα Λογιστι-
κής και Χρηματοοικονομικής) αίτηση του Δημητρίου 
Κουρτίδη, επίκουρου καθηγητή του εν λόγω Τμήματος, 
του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, για τη με-
ταβολή του γνωστικού του αντικειμένου.

4. Το πρακτικό 1 της 20-02-2019 συνεδρίασης της Συ-
νέλευσης του Τομέα Λογιστικών Μαθημάτων και Πλη-
ροφορικής, του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικο-
νομικής, του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 
σύμφωνα με το οποίο τα μέλη εισηγούνται θετικά για τη 
μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου του επίκουρου 
καθηγητή Κουρτίδη.

5. Το απόσπασμα πρακτικού της αριθμ. 7/21-02-2019 
συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής 
και Χρηματοοικονομικής, του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακε-
δονίας και Θράκης, σύμφωνα με το οποίο εγκρίνεται η 
μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου του επίκουρου 
καθηγητή Κουρτίδη.

6. Το με αριθμ. 1058/16-04-2019 έγγραφο του Τ.Ε.Ι. 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

7. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου 
του Δημητρίου Κουρτίδη του Αναστασίου, επίκουρου κα-
θηγητή του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομι-
κής, του πρώην Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
(νυν Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας) από «Διοικητική 
Λογιστική - Επενδυτικές Δραστηριότητες» σε «Χρηματοοι-
κονομική και Λογιστική από Συμπεριφορική Προσέγγιση».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 04 Ιουνίου 2019

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

Αριθμ. A1α/οικ.42518 (2)
    Καθορισμός αναγκών εποχικού προσωπικού Κα-

τασκήνωσης Υπαλλήλων του Υπουργείου Υγεί-

ας, έτους 2019.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

    Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 2 του άρθρου 14 και του άρθρου 21 του 

ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επι-
λογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 
28/Α’), όπως ισχύει.

β) Του άρθρου 4 της αριθμ. 33/27.12.2006 Πράξης 
Υπουργικού Συμβουλίου (Π.Υ.Σ.) «Αναστολή Διορισμών 
και Προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (ΦΕΚ 280/Α’), 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν. 4325/2015 
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γρα-
φειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκα-
τάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 47/Α’) και 
ισχύει.

γ) Της παρ. 5 και 6 του άρθρου 19 του ν. 2646/1998 
«Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φρο-
ντίδας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 236/Α’/20-10-1998).

δ) Της παραγράφου 23 του άρθρου 9 του ν. 4052/2012 
«Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά-
λισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων 
Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας 
της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης 
μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγου-
σες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη 
διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 41/Α’), όπως ισχύει. ε) της παρ. 8 του άρθρου 9 του 
ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων 
στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 234/Α’).

στ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’), όπως 
ισχύει. 

ζ) Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α’).

η) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών, Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/Α’).

θ) Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α’).

2)Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 172/26.03.2019 έγγραφο του Πα-
νελληνίου Συλλόγου Υπαλλήλων Υπουργείου Υγείας και 
Πρόνοιας προς τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού 
και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας, με 
θέμα «Έκδοση διοικητικών πράξεων για την λειτουργία 
της Κατασκήνωσης κατά το έτος 2019».

3) Το από 24/04/2019 έγγραφο του Πανελληνίου Συλ-
λόγου Υπαλλήλων Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας προς 
τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής 
Υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας, με το οποίο προσ-
διορίζεται κατά προσέγγιση η δαπάνη για την απασχό-
ληση του εποχικού προσωπικού της Κατασκήνωσης των 
Υπάλληλων του Υπουργείου Υγείας για το έτος 2019.

4) Την αριθμ. Α1α/Γ.Π.οικ. 25946 /4-4-2019 απόφαση 
του Υπουργού Υγείας με θέμα «Ανάθεση οργάνωσης 
και λειτουργίας της Κατασκήνωσης των Υπαλλήλων του 
Υπουργείου Υγείας στον Πανελλήνιο Σύλλογο Υπαλλή-
λων του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 1422/ 
Β΄/24 .04.2019).
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5) Το γεγονός ότι έχει εγγραφεί στον Ειδικό Φορέα ΑΛΕ 
2310802059 «Επιχορήγηση στις παιδικές εξοχές» του 
προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας έτους 2019, 
ποσό 200.000,00 € για τις λειτουργικές ανάγκες της Κα-
τασκήνωσης, στις οποίες περιλαμβάνεται η μισθοδοσία 
του εποχικού προσωπικού.

6) Την αριθμ. Β1α/οικ.37192/17-5-2019 Εισήγηση του 
Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών.

7) Την αριθμ. πρωτ. Β3α/Γ.Π.οικ.39028/24-5-2019 Ανά-
ληψη και Δέσμευση πίστωσης 60.000 ευρώ από τον Ειδι-
κό Φορέα ΑΛΕ 2310802059 του Ειδικού Φορέα 1015-201 
οικονομικού έτους 2019.

8) Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (ΦΕΚ 148/Α’)όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

9) Το π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Δι-
οικητικής Ανασυγκρότησης» (ΦΕΚ 161/Α’)όπως ισχύει.

10) Την αριθμ. Υ29/08-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168 
Β’/09-10-2015).

11) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ-
καλείται δαπάνη ύψους 60.000 € κατά προσέγγιση για 
το έτος 2019 και θα βαρύνει τον Ειδικό Φορέα 1015-201 
ΑΛΕ 2310802059, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τις ανάγκες του προσωπικού για τη λειτουρ-
γία της Κατασκήνωσης των Υπαλλήλων του Υπουργείου 
Υγείας, κατά το έτος 2019, σε δεκαέξι (16) άτομα εποχι-
κού χαρακτήρα, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, με 
τις ακόλουθες ειδικότητες:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ 

Ιατρός 1

Νοσηλευτής/τρια 1

Παιδαγωγός 1

Μάγειρας 1

Βοηθός Μάγειρα 1

Αποθηκάριος 1

Λαντζιέρηδες/Λαντζιέρισσες 3

Τραπεζοκόμοι 4

Ανειδίκευτοι Εργάτες/Εργάτριες 3

ΣΥΝΟΛΟ 16

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Ιουνίου 2019

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Υπουργός
Οικονομικών Υγείας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης

ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ   
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*02021820706190004*

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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης 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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