
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αρμοδιότητες τμημάτων του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας.

2 Έγκριση εργασίας με αποζημίωση κατά τις νυχτε-
ρινές ώρες, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, 
προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδι-
αίας εργασίας των υπαλλήλων του Εθνικού Μου-
σείου Σύγχρονης Τέχνης, ΝΠΙΔ εποπτευόμενου 
από το ΥΠΠΟΑ.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 8/2019 (1)
   Αρμοδιότητες τμημάτων του Συμβουλίου της 

Επικρατείας. 

 Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του π.δ. 18/1989 

(Α' 8), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 παρ. 1 του 
ν. 3900/2010 (Α' 213).

2. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής των αρμο-
διοτήτων μεταξύ των Τμημάτων του Συμβουλίου της 
Επικρατείας.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη, αποφασίζει:

Άρθρο 1 
Αρμοδιότητες Α' Τμήματος

Στο Α' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας υπά-
γονται τα ένδικα βοηθήματα και μέσα που αφορούν 
διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εφαρμογή της 
νομοθεσίας για:

α) την κοινωνική προστασία γενικά και ιδίως:
αα. την κοινωνική ασφάλεια,
ββ. τη στεγαστική ή άλλου είδους αποκατάσταση του 

αστικού ή αγροτικού πληθυσμού,
γγ. την αναγνώριση της ιδιότητας και την προστασία 

των αναπήρων, των θυμάτων πολέμου και των πολε-
μιστών γενικά, εφόσον δεν πρόκειται για τοποθέτηση, 

απόλυση ή άλλη μεταβολή της υπηρεσιακής κατάστασης 
όλων αυτών ως υπαλλήλων του Δημοσίου, των οργανι-
σμών τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπών νομικών προ-
σώπων δημοσίου δικαίου,

β) την ευθύνη του Δημοσίου, των οργανισμών τοπι-
κής αυτοδιοίκησης και των λοιπών νομικών προσώπων 
δημοσίου δικαίου προς αποζημίωση, με την επιφύλα-
ξη των οριζομένων στο άρθρο 6 περ. δ της παρούσας 
απόφασης.

Άρθρο 2
Αρμοδιότητες Β' Τμήματος

Στο Β' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας υπά-
γονται τα ένδικα βοηθήματα και μέσα που αφορούν 
διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εφαρμογή της 
νομοθεσίας για:

α) τους φόρους, δασμούς, εισφορές, τέλη και συναφή 
δικαιώματα του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοίκησης και των λοιπών νομικών προσώπων δη-
μοσίου δικαίου,

β) τα λογιστικά βιβλία.

Άρθρο 3
Αρμοδιότητες Γ' Τμήματος

1. Στο Γ' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας υπά-
γονται τα ένδικα βοηθήματα και μέσα που αφορούν 
διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εφαρμογή της 
νομοθεσίας για:

α) την οργάνωση και λειτουργία της Διοίκησης, των 
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των ιδρυμάτων 
ανώτατης και ανώτερης εκπαίδευσης και των λοιπών 
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και τη συ-
γκρότηση, εκλογή, διορισμό και μεταβολές όλων των 
οργάνων αυτών.

β) το διορισμό ή την πρόσληψη και την υπηρεσιακή 
κατάσταση γενικά των δικαστικών, διοικητικών και στρα-
τιωτικών λειτουργών και υπαλλήλων, των κληρικών, των 
υπαλλήλων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και 
λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς 
και του προσωπικού γενικά του Δημοσίου και των νομι-
κών προσώπων δημοσίου δικαίου, ανεξάρτητα από τη 
φύση της υπηρεσιακής σχέσης με την οποία συνδέεται, 
την πρόσληψη και γενικά την υπηρεσιακή κατάσταση 
του προσωπικού νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, 
καθώς και του προσωπικού των ιδιωτικών εκπαιδευτη-
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ρίων, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 6 
περ. δ της παρούσας απόφασης,

γ) την εκλογή και την υπηρεσιακή κατάσταση γενικά 
του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού των ιδρυμά-
των ανώτατης και ανώτερης εκπαίδευσης,

δ) την εισαγωγή και κατάσταση γενικά μαθητών των 
παραγωγικών σχολών των λειτουργών και υπαλλήλων 
της περίπτωσης β' και τη μεταβολή της κατάστασης των 
έφεδρων αξιωματικών,

ε) τους μαθητές, φοιτητές, σπουδαστές, υποτρόφους 
και μετεκπαιδευομένους,

στ) τους δικηγόρους, συμβολαιογράφους, υποθηκο-
φύλακες, δικαστικούς επιμελητές, επιμελητές ανηλίκων, 
ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές, εκτελωνιστές και χρη-
ματιστές.

2. Στο Γ' Τμήμα υπάγονται επίσης οι κατά το Σύνταγμα 
και το νόμο προσφυγές υπαλλήλων.

3. Το Γ' Τμήμα είναι αρμόδιο για την εκδίκαση των αιτή-
σεων αναιρέσεως που αφορούν τον έλεγχο του κύρους 
των εκλογών των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων 
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

Άρθρο 4 
Αρμοδιότητες Δ' Τμήματος

1. Στο Δ' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας υπά-
γονται τα ένδικα βοηθήματα και μέσα που αφορούν δι-
αφορές οι οποίες δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα των 
άλλων Τμημάτων, όπως είναι ιδίως οι σχετικές με:

α) την άσκηση κάθε είδους επαγγέλματος ή επιχείρη-
σης,

β) τις επιδοτήσεις, επενδύσεις και κάθε είδους ενισχύ-
σεις για αναπτυξιακούς σκοπούς,

γ) τους πρόσφυγες και λοιπούς αλλοδαπούς,
δ) την ιθαγένεια,
ε) τις συγκοινωνίες και τα αυτοκίνητα.
2. Στο Τμήμα αυτό υπάγονται και οι διαφορές που ανα-

φύονται κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων έργων και υπηρεσιών.

Άρθρο 5 
Αρμοδιότητες Ε' Τμήματος

1. Στο Ε' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας υπά-
γονται τα ένδικα βοηθήματα και μέσα που αφορούν 
διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εφαρμογή της 
νομοθεσίας για:

α) την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, των δα-
σών και δασικών εκτάσεων, των υδάτων, της αυτοφυούς 
χλωρίδας και της άγριας πανίδας,

β) την προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος, 
των αρχαιοτήτων και αρχαιολογικών χώρων, των μνη-
μείων, των διατηρητέων κτιρίων και των παραδοσιακών 
οικισμών,

γ) τα μεταλλεία και λατομεία,
δ) τον αιγιαλό και την παραλία,
ε) τη χωροταξία, την πολεοδομία και τη δόμηση γενικά,
στ) την ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών, βιοτεχνι-

κών, μηχανολογικών, κτηνοτροφικών και ξενοδοχειακών 
εγκαταστάσεων γενικά,

ζ) την εγκατάσταση κεραιών ραδιοφωνίας, τηλεόρα-
σης και μέσων επικοινωνίας γενικά.

2. Επίσης στο Ε' Τμήμα υπάγονται:
α) η επεξεργασία των κανονιστικών διαταγμάτων, 
β) η έγκριση κάθε διαχειριστικής δαπάνης.

Άρθρο 6
Αρμοδιότητες ΣΤ' Τμήματος

Στο ΣΤ' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας υπά-
γονται τα ένδικα βοηθήματα και μέσα που αφορούν 
διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εφαρμογή της 
νομοθεσίας για:

α) την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων,
β) τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις και τις επιτάξεις, 

ανεξάρτητα από το όργανο που τις κηρύσσει, με την επι-
φύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 5 παρ. 1 περ. ε της 
παρούσας απόφασης,

γ) τη στρατολογία,
δ) τις κάθε είδους αποδοχές (δεδουλευμένες ή μη) και 

χρηματικές αξιώσεις που συνδέονται με την πρόσληψη, 
υπηρεσιακή κατάσταση και λύση της σχέσης του προ-
σωπικού γενικά του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοίκησης και των λοιπών νομικών προσώπων δη-
μοσίου δικαίου,

ε) τη διοικητική εκτέλεση γενικά, ανεξάρτητα από τη 
νομοθεσία που διέπει το σχετικό τίτλο,

στ) την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού,
ζ) τα σήματα και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας,
η) την επιβολή μέτρων επιστροφής (rebate) ή αυτόμα-

της επιστροφής (claw back) ή άλλων παρόμοιων μέτρων, 
σε βάρος των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 
στον τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας και στην εμπορία 
φαρμακευτικών σκευασμάτων και ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων,

θ) τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης δημο-
σίων συμβάσεων προμηθειών.

Άρθρο 7 
Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

1. Οι διατάξεις των προηγούμενων άρθρων καταλαμ-
βάνουν και τις υποθέσεις που είναι εκκρεμείς κατά τον 
χρόνο έναρξης ισχύος της παρούσας, υπό την επιφύλαξη 
της παρ. 2.

2. Αιτήσεις προσωρινής δικαστικής προστασίας, που 
έχουν κατατεθεί στο Β' Τμήμα μέχρι την 30ή Ιουνίου 2019 
και αφορούν τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, εκδικάζονται από 
το Τμήμα αυτό. Κύρια ένδικα βοηθήματα που συνάπτο-
νται με αιτήσεις προσωρινής δικαστικής προστασίας, οι 
οποίες έχουν συζητηθεί μέχρι και την 30ή Ιουνίου 2019 
ενώπιον του Β' Τμήματος, εκδικάζονται από το Β' Τμήμα.

3. Το π.δ. 361/2001 «Κατανομή σε Τμήματα των υπο-
θέσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας» (Α' 244) κα-
ταργείται.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 12 Απριλίου 2019

Η Πρόεδρος

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

Ι

   Αριθμ. 1264 (2)
Έγκριση εργασίας με αποζημίωση κατά τις νυχτε-

ρινές ώρες, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, 

προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδι-

αίας εργασίας των υπαλλήλων του Εθνικού Μου-

σείου Σύγχρονης Τέχνης, ΝΠΙΔ εποπτευόμενου 

από το ΥΠΠΟΑ. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρ. 2, παρ. 1, εδ. ε, στοιχ. αα του 

ν.2557/1997 «Εικαστική πολιτική - Μουσεία και Κέντρα 
Σύγχρονης Τέχνης» (ΦΕΚ 271/Α΄/24-12-1997), όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει,

2. Τις διατάξεις του αρ. 21 παρ. 4 του ν. 2819/2000 
«Ίδρυση Εταιρείας 'Ολυμπιακό Χωριό 2004 Α.Ε.' προ-
στασία Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων και άλλες 
διατάξεις (ΦΕΚ 84/Α΄/15.03.2000).

3. Τις διατάξεις του αρ. 20 του ν. 4354/2015 «Διαχεί-
ριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176/Α΄/16-12-2015),

4. Το υπ’ αρ. 78/2017 προεδρικό διάταγμα (αρ. 4 έως 
10), με το οποίο εγκρίθηκε ο Εσωτερικός Κανονισμός 
Λειτουργίας του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης 
(ΦΕΚ 108/Α΄/01-08-2017),

5. Την από 12.09.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης περί 
τοποθέτησης του προσωπικού σε οργανικές θέσεις του 
Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας,

6. Την από 28.11.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης περί 
καθιέρωσης 24ωρης λειτουργίας του Μουσείου σε όλες 
τις ημέρες του μήνα και καθιέρωσης εργασίας με απο-
ζημίωση κατά τις νυχτερινές ώρες, Κυριακές και εξαι-
ρέσιμες ημέρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής 
εβδομαδιαίας εργασίας των υπαλλήλων του Εθνικού 
Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης.

7. Το από 07.06.2019 έγγραφο του Τμήματος Οι-
κονομικών Υπηρεσιών, με το οποίο δηλώνεται η 
ανάγκη νυκτερινής εργασίας, Κυριακών και εξαιρέσι-
μων ημερών προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής 
εβδομαδιαίας εργασίας των υπαλλήλων του Εθνικού 
Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης για το διάστημα έως 
31.12.2019 και αναλύονται οι λόγοι, καθώς και οι απαι-
τούμενες ώρες.

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι οι εν λόγω υπάλληλοι 
θα απασχοληθούν, μεταξύ άλλων, στην υποστήριξη 
προγραμματισμένων εκθέσεων, δράσεων και εκδηλώ-
σεων του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης με την 
επίβλεψη των Η/Μ εγκαταστάσεων, τη φύλαξη και κα-
θαριότητα του Μουσείου, τη διαχείριση του εκδοτηρίου, 
πωλητηρίου και βεστιαρίου του Μουσείου.

8. Το γεγονός ότι για την κάλυψη των προαναφερθει-
σών αναγκών έχουν προβλεφθεί οι απαραίτητες πιστώ-
σεις του προϋπολογισμών για το έτος 2019, στον φορέα 
21/110 του ΚΑΕ 2522.

9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους 16.106.46€, σύμφωνα 
με το από 07.06.2019 έγγραφο του Τμήματος Οικονομι-
κών Υπηρεσιών, που θα καλυφθεί από τις εγκεκριμένες 
πιστώσεις του φορέα 21/110 και ΚΑΕ 2522 του έτους 
2019, αποφασίζουμε:

1. Την καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας του Μουσείου 
σε όλες τις ημέρες του μήνα σύμφωνα με τις διατάξεις 
του αρ. 21 παρ. 4 του ν. 2819/2000.

2. Την αποζημίωση του προσωπικού κατά τις νυχτε-
ρινές ώρες, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, προς 
συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας 
έως διακόσιες (216) ώρες, για τους τριάντα (30) υπαλ-
λήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, δια-
φόρων κλάδων και ειδικοτήτων, οι οποίοι ασκούν κα-
θήκοντα φύλαξης, καθαριότητας, συντήρησης κτιρίου 
και υποδοχής κοινού (ταμίες, πωλητές, υπεύθυνοι βε-
στιαρίου), και για τους επτά (7) υπαλλήλους με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ειδι-
κότητας ΔΕ Φύλαξης (ημερησίων και νυχτοφυλάκων) 
έως 31/12/2019.

3. Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από την δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως .

 Αθήνα, 26 Ιουνίου 2019

Ο Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ   
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*02029331207190004*

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,




