
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης τοποθέτησης Κοινωνικών Λειτουρ-
γών κλάδου ΠΕ30 και Ψυχολόγων κλάδου ΠΕ23.

2 Ένταξη υπαλλήλου του κλάδου ΕΤΕΠ, σε θέση της 
κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσω-
πικού (Ε.ΔΙ.Π).

3 Ένταξη υπαλλήλου του κλάδου ΕΤΕΠ, σε θέση της 
κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσω-
πικού (Ε.ΔΙ.Π).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 163144/Δ2 (1)
  Καθορισμός σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης τοποθέτησης Κοινωνικών Λειτουρ-

γών κλάδου ΠΕ30 και Ψυχολόγων κλάδου ΠΕ23. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1β του άρθρου 17 του ν. 3699/2008 (Α'199), 

όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την παρ. 6 του 
άρθρου 70 του ν. 4485/2017 (Α'114),

2. το π.δ. 70/2015 (Α'114) περί « Μετονομασίας του 
Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων 
σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»,

3. το π.δ. 125/2016 (Α'210) με θέμα: «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

4. το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κωδικοποιή-
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98),

5. την με αριθμ. 142628/ΓΔ4/30-08-2017 (Β'3032) 
υπουργική απόφαση με θέμα «Καθήκοντα και αρμοδιότη-
τες των κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών 
Λειτουργών στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης»,

6. την με αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./243/30559/11-09-2018 
απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 (άρθρο 2 
παρ.1) με θέμα: «Έγκριση για την κίνηση διαδικασιών 
πρόσληψης χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) Εκπαιδευ-
τικών και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για 
χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών, για το σύνολο των 
σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2018-2019 (Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων),

7. την αριθμ. Υ.Σ.100/27-09-2018 εισήγηση του Προϊ-
σταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.,

8. το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σύμφωνα 
με την με αριθ. Φ.1/Γ/400/159438/Β1/25-09-2018 εισή-
γηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α'143), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε τις σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α' Αθήνας, Δ' Αθήνας και 
Ανατολικής Αττικής όπου θα ασκούν καθήκοντα μέλη 
ΕΕΠ του κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών και του 
κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων για το σχολικό έτος 2018-2019, 
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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   Αριθμ. 42840 (2)
Ένταξη υπαλλήλου του κλάδου ΕΤΕΠ, σε θέση της 

κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσω-

πικού (Ε.ΔΙ.Π). 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 

  Αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 

διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνο-
ποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», και 
ειδικότερα τα άρθρα 29 και 79 του ανωτέρω νόμου 
(ΦΕΚ Α΄ 195/2011).

2. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», και 
ειδικότερα το άρθρο 39 παρ. 21 του ανωτέρω νόμου, με 
την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 79 παρ. 3 εδ. δ’ του 
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α 193/2013).

3. Τις διατάξεις του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, 
διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής 
και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των 
ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και 
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και ειδικότερα το άρ-
θρο 68 του ανωτέρω νόμου περί ρυθμίσεως θεμάτων 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-

μάτων, παράγραφος 3 Ειδικές κατηγορίες διδακτικού 
και εργαστηριακού προσωπικού των Α.Ε.Ι. παρ. 2 και 5
(ΦΕΚ Α΄ 32/2014).

4. Τις διατάξεις του ν. 4076/2012 «Ρυθμίσεις θεμάτων 
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατά-
ξεις», και ειδικότερα το άρθρο 2 παρ. 9 αυτού, με την 
οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 8 παρ. 18 και 20 του 
ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 159/2012).

5. Τις διατάξεις του ν.4386/2016, άρθρο 27 παρ. 4 και 5 
(ΦΕΚ Α΄ 83/2016).

6. Την με αριθμ. πρωτ. της Σχολής Αγρονόμων και Το-
πογράφων Μηχανικών 53825/14-11-2017 αίτηση της  
Ρεγγίνας Χλιβερού.

7. Το με αριθμ. πρωτ. 57563/05-12-2017 έγγραφο του 
Κοσμήτορα της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων 
Μηχανικών περί σύστασης Τριμελούς Επιτροπής.

8. Την με αριθμ. πρωτ. 60179/18-12-2017 εισήγηση 
(πρακτικό) της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την 
ένταξη της Ρεγγίνας Χλιβερού στην κατηγορία ΕΔΙΠ του 
Εργαστηρίου Φωτογραμμετρίας του Τομέα Τοπογραφίας 
της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, 
ως κατόχου μεταπτυχιακού διπλώματος με γνωστικό 
αντικείμενο συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα που 
θεραπεύει ο ως άνω Τομέας.

9. Την με αριθμ. πρωτ. 7936/21-02-2018 (συνεδρίαση 
15/02/2018) απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Αγρο-
νόμων και Τοπογράφων Μηχανικών.

A/A Π.Δ.Ε Δ/ΝΣΗ Δ.Ε ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Κλάδος 

(ΠΕ30) Αριθ Κλάδος 
(ΠΕ23) Αριθ

1 ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ΑΘΗΝΑΣ 0501050 Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο 
Αθηνών ΠΕ30 1 ΠΕ23 1

2 ΑΤΤΙΚΗΣ Δ΄ΑΘΗΝΑΣ 0501897
2ο Γυμνάσιο 

Διαπολιτισμικής Εκπ/σης 
Ελληνικού ΠΕ30 1 ΠΕ23 1

3 ΑΤΤΙΚΗΣ Δ΄ΑΘΗΝΑΣ 0551897 2ο ΓΕΛ Διαπολιτισμικής 
Εκπ/σης Ελληνικού

4 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0502100 1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο 
Ραφήνας ΠΕ30 1 ΠΕ23 1

5 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0552100 1ο Ημερήσιο ΓΕΛ Ραφήνας 

6 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0552057 1ο Ημερήσιο ΓΕΛ 
Ν. Μάκρης

ΠΕ30 1 ΠΕ23 1
7 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0502057 1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο

Ν. Μάκρης 

8 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0502058 2ο Ημερήσιο Γυμνάσιο 
Ν. Μάκρης ΠΕ30 1 ΠΕ23 1

2. Η κάλυψη των ανωτέρω θέσεων θα πραγματοποιηθεί με πρόσληψη Κοινωνικών Λειτουργών κλάδου ΠΕ30 και 
Ψυχολόγων κλάδου ΠΕ23 από τους οριστικούς πίνακες κατάταξης αναπληρωτών των αντίστοιχων κλάδων της Πε-
ριφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής, οι οποίοι έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 
56267/Ε4/05-04-2018 (Β'1284).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 2 Οκτωβρίου 2018

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ 

Ι
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10. Το Μεταπτυχιακό δίπλωμα της Ρεγγίνα Χλιβερού.
11. Τις ανακύπτουσες λειτουργικές ανάγκες του Ιδρύ-

ματος.
12. Το με αριθμ. 70418/28.4.2017 έγγραφο του 

ΥΠ.Π.Ε.Θ.
13. Το με αριθμ. 121261/Β1/17-7-2018 έγγραφο 

της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ., εντάσσει:

Την υπάλληλο του κλάδου ΕΤΕΠ του Ιδρύματος, Ρεγγί-
να Χλιβερού του Δημητρίου, σε οργανική θέση της κατη-
γορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) 
και σε μόνιμη θέση της Α΄ βαθμίδας, ΠΕ Κατηγορίας, του 
Εργαστηρίου Φωτογραμμετρίας του Τομέα Τοπογραφίας 
της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του 
Ε.Μ. Πολυτεχνείου. 

Η ως άνω οργανική θέση ένταξης συνιστάται με μετα-
τροπή της οργανικής θέσης που κατέχει στον κλάδο ΕΤΕΠ.

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./ΥΠ.Π.Ε.Θ.: 6678/18.09.2018).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 22 Αυγούστου 2018 

Ο Πρύτανης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΙΑΣ

Ι

    Αριθμ. 42839 (3)
Ένταξη υπαλλήλου του κλάδου ΕΤΕΠ, σε θέση της 

κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσω-

πικού (Ε.ΔΙ.Π).

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ  

Αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 

διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνο-
ποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», και 
ειδικότερα τα άρθρα 29 και 79 του ανωτέρω νόμου 
(ΦΕΚ Α΄ 195/2011).

2. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», και 
ειδικότερα το άρθρο 39 παρ. 21 του ανωτέρω νόμου, με 
την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 79 παρ. 3 εδ. δ’ του 
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 193/2013).

3. Τις διατάξεις του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, 
διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής 
και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των 
ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και 
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και ειδικότερα το άρ-
θρο 68 του ανωτέρω νόμου περί ρυθμίσεως θεμάτων 

αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων, παράγραφος 3 Ειδικές κατηγορίες διδακτικού 
και εργαστηριακού προσωπικού των Α.Ε.Ι. παρ. 2 και 5 
(ΦΕΚ Α΄ 32/2014).

4. Τις διατάξεις του ν. 4076/2012 «Ρυθμίσεις θεμάτων 
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατά-
ξεις», και ειδικότερα το άρθρο 2 παρ. 9 αυτού, με την 
οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 8 παρ. 18 και 20 του 
ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 159/2012).

5. Τις διατάξεις του ν.4386/2016, άρθρο 27 παρ. 4 και 5 
(ΦΕΚ Α΄ 83/2016).

6. Την με αριθμ. πρωτ. της Σχολής Πολιτικών Μηχανι-
κών 6334/12-02-2018 αίτηση της Ελισσάβετ Χατζηχα-
ραλάμπους.

7. Το με αριθμ. πρωτ. 8002/21-02-2018 έγγραφο του 
Κοσμήτορα της Σχ. Πολιτικών Μηχανικών περί σύστασης 
Τριμελούς Επιτροπής.

8. Την με αριθμ. πρωτ. 10476/02-03-2018 εισήγηση 
(πρακτικό) της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την 
ένταξη της Ελισσάβετ Χατζηχαραλάμπους στην κατηγο-
ρία ΕΔΙΠ του Τομέα Γεωτεχνικής της Σχολής Πολιτικών 
Μηχανικών, ως κατόχου μεταπτυχιακού διπλώματος με 
γνωστικό αντικείμενο συναφές με τα γνωστικά αντικεί-
μενα που θεραπεύει ο ως άνω Τομέας.

9. Την με αριθμ. πρωτ. 18211/02-04-2018 (συνεδρίαση 
19/03/2018) απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Πο-
λιτικών Μηχανικών.

10. Το Μεταπτυχιακό δίπλωμα της Ελισσάβετ Χατζη-
χαραλάμπους.

11. Τις ανακύπτουσες λειτουργικές ανάγκες του Ιδρύ-
ματος.

12. Το με αριθμ. 70418/28.4.2017 έγγραφο του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ.

13. Το με αριθμ. 121261/Β1/17-7-2018 έγγραφο 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ., εντάσσει:

Την υπάλληλο του κλάδου ΕΤΕΠ του Ιδρύματος, Ελισ-
σάβετ Χατζηχαραλάμπους του Δημητρίου, σε οργανική 
θέση της κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προ-
σωπικού (Ε.ΔΙ.Π) και σε μόνιμη θέση της Β΄ βαθμίδας, 
ΠΕ Κατηγορίας, του Τομέα «Γεωτεχνικής» της Σχολής 
Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Πολυτεχνείου.

Η ως άνω οργανική θέση ένταξης συνιστάται με μετα-
τροπή της οργανικής θέσης που κατέχει στον κλάδο ΕΤΕΠ.

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./ΥΠ.Π.Ε.Θ.: 6678/18.09.2018).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 22 Αυγούστου 2018 

Ο Πρύτανης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΙΑΣ  
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*02044800910180004*

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,


		2018-10-09T20:39:07+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




