
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Εξουσιοδότηση υπογραφής εγγράφων «Με εντο-
λή Υπουργού» στους Προϊσταμένους οργανικών 
μονάδων του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων 
Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.).

2 Σύσταση πάγιας προκαταβολής στις κοινότητες.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Α1ε/Γ.Π.οικ. 62612 (1)
Εξουσιοδότηση υπογραφής εγγράφων «Με εντο-

λή Υπουργού» στους Προϊσταμένους οργανικών 

μονάδων του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων 

Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 9 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα 

Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45).
2. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 

Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όρ-
γανα» (Α΄ 98).

3. Το άρθρο 15 του ν. 3370/2005 «Οργάνωση και λει-
τουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές δι-
ατάξεις» (Α΄ 176), όπως ισχύει.

4. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (Α΄ 148), όπως ισχύει.

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

6. Την υπ’ αριθμ. Α1α/οικ. 62054/3.9.2019 Αποδοχή 
παραίτησης του Διοικητή του Εθνικού Κέντρου Επιχει-
ρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.) Νικολάου Παπαευσταθίου του 
Παναγιώτη (Υ.Ο.Δ.Δ. 690).

7. Την υπ’ αριθμ. Α1α/οικ. 62481/04.09.2019 Αποδο-
χή παραίτησης του Υποδιοικητή του Εθνικού Κέντρου 
Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.) Ηλία Πετρόπουλου του 
Ιωάννη.

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ»

Ο Υπουργός Υγείας εξουσιοδοτεί με την παρούσα 
απόφαση τους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων 
του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.) να 
υπογράφουν «Με εντολή Υπουργού» έγγραφα που αφο-
ρούν την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης του 
Ε.Κ.ΕΠ.Υ. και ειδικότερα:

Α. Εξουσιοδοτεί τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης του 
Ε.Κ.ΕΠ.Υ. να υπογράφει «Με εντολή Υπουργού» τα έγγρα-
φα που αφορούν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Την κατάρτιση, την τήρηση, την αναμόρφωση, την 
προσαρμογή και την υλοποίηση σχεδίων προστασίας, 
κινητοποίησης και δράσης των πολιτικών δυνάμεων 
του Υπουργείου σε καιρό πολέμου, έντασης, κρίσης και 
εκτάκτων αναγκών (Πολιτική Άμυνα).

2. Την πολιτική επιστράτευση προσωπικού, τη δέσμευ-
ση και την επίταξη υλικών και μέσων, την εκπαίδευση 
και την εξουσιοδότηση διαβάθμισης του προσωπικού 
του Υπουργείου και των εποπτευόμενων Φορέων σε θέ-
ματα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (Πολιτική 
Άμυνα).

3. Την παρακολούθηση και την τήρηση του Εθνικού 
Κανονισμού Ασφαλείας του Υπουργείου.

4. Την παρακολούθηση και την τήρηση Συστημάτων 
και Μέτρων Συναγερμού, θεμάτων Πολιτικής Άμυνας, 
όπως αυτά καθορίζονται από τα γενικά και ειδικά εθνικά 
σχέδια.

Β. Εξουσιοδοτεί τον Προϊστάμενο του Τμήματος Συ-
ντονισμού Λειτουργίας Νοσοκομειακών Μονάδων να 
υπογράφει «Με εντολή Υπουργού» τα έγγραφα που 
αφορούν τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

1. Την παρακολούθηση και τον συντονισμό της εύ-
ρυθμης λειτουργίας του υγειονομικού συστήματος της 
χώρας από επιχειρησιακής απόψεως σε καθημερινή 
βάση, καθώς και τον γενικό συντονισμό των καθημερι-
νών επιχειρησιακών δράσεων σε όλον τον τομέα Υγείας, 
δημόσιο και ιδιωτικό. 

2. Την κατάρτιση, την παρακολούθηση και τον συντο-
νισμό των συστημάτων εφημερίας των νοσοκομείων 
και την επιμέλεια κοινοποίησής τους στον έντυπο και 
ηλεκτρονικό τύπο, καθώς και σε υπηρεσίες τηλεφωνικής 
ενημέρωσης των πολιτών.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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3. Τη συνεργασία με το Ε.Κ.Α.Β. και τα νοσοκομεία για 
τη διακομιδή των ασθενών στα εφημερεύοντα νοσο-
κομεία. 

4. Τη συνεχή ενημέρωση για τυχόν προβλήματα που 
ανακύπτουν στα νοσοκομεία και την άμεση κινητοποίη-
ση όλων των απαραίτητων μηχανισμών για την επίλυσή 
τους. 

5. Την εκπόνηση, μετά από εισήγηση των αρμοδίων 
Υ.ΠΕ., του ετησίου προγράμματος αναστολής λειτουρ-
γίας ορισμένου χρόνου, των Μονάδων Εντατικής Θε-
ραπείας της χώρας. 

6. Την ηλεκτρονική καταγραφή των διατιθέμενων σε 
ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες κλινών των νοσοκο-
μείων του Ε.Σ.Υ. 

7. Την ευθύνη λειτουργίας του συστήματος Τηλεϊα-
τρικής. 

8. Τον έλεγχο και τη διαχείριση των κλινών των Μονά-
δων Εντατικής Θεραπείας των δημόσιων νοσοκομείων 
της χώρας και των ιδιωτικών κλινικών, οι οποίες έχουν 
συνάψει σύμβαση με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

Γ. Εξουσιοδοτεί τον Προϊστάμενο του Τμήματος Επι-
χειρήσεων Τομέα Υγείας να υπογράφει «Με εντολή 
Υπουργού» τα έγγραφα που αφορούν τις ακόλουθες 
αρμοδιότητες: 

1. Την εκπόνηση, την επικαιροποίηση και την έγκριση 
πάσης φύσεως επιχειρησιακών σχεδίων. 

2. Την ευθύνη συντονισμού των φορέων, κρατικών ή 
μη, που παρέχουν Υπηρεσίες υγειονομικής φροντίδας 
σε χώρους φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών με 
σκοπό την προαγωγή της υγείας και αξιοπρέπειας και 
την προστασία της δημόσιας υγείας. 

3. Τον σχεδιασμό και την πραγματοποίηση ασκήσεων 
υγειονομικού ενδιαφέροντος και την ευθύνη συντονι-
σμού των εμπλεκομένων. 

4. Τη συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς ασκήσεις αντι-
μετώπισης εκτάκτων καταστάσεων και κρίσεων. 

5. Την εκπροσώπηση του Υπουργείου Υγείας σε Ευρω-
παϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς για θέματα διαχείρι-
σης εκτάκτων καταστάσεων, υποδομών ζωτικής σημα-
σίας, αναγνώρισης θυμάτων μαζικών καταστροφών και 
Χημικών Βιολογικών Ραδιενεργών Πυρηνικών απειλών. 

6. Τον συντονισμό και την υγειονομική κάλυψη με-
γάλων εθνικών και διεθνών εκδηλώσεων καθώς και τη 
μέριμνα υγειονομικής υποστήριξης επισκέψεων ξένων 
ηγετών και επισήμων.

Άρθρο 2
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Εξαιρούνται τα έγγραφα που αφορούν τις ακόλουθες 
αρμοδιότητες:

1. Τον συντονισμό όλων των φορέων και υπηρεσιών 
του τομέα υγείας στην αντιμετώπιση εκτάκτων συνθη-
κών και κρίσεων.

2. Την επικοινωνιακή διαχείριση εκτάκτων αναγκών 
και κρίσεων και την απαρέγκλιτη τήρηση των κανόνων 
εμπιστευτικότητας και προστασίας των ευαίσθητων δε-
δομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 3
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Σε κάθε περίπτωση έκδοσης πράξεων σύμφωνα με 
την παρούσα απόφαση, θα πρέπει αυτή να αναφέρεται 
στο προοίμιό τους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2019 

Ο Υπουργός

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Ι

Αριθμ. 62038 (2)
Σύσταση πάγιας προκαταβολής στις κοινότητες.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1.- Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 266 του 

ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλ-
λικράτης» (87 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 
του ν. 4483/2017 (107 Α΄) και ισχύει.

2.- Τις διατάξεις των άρθρων 80-90 του ν. 4555/2018 
«Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση 
της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυ-
ξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕ-
ΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου 
οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για 
την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση 
των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας 
και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (133 Α΄).

3.- Την υπ’ αριθμ. 621/29.8.2019 απόφαση του Διοικητι-
κού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.

4.- Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98 Α΄).

5.- Την υπ’ αριθμ. 1095Α/9.8.2019 (3180 Β΄) απόφα-
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών, 
Θεόδωρο Λιβάνιο».

6.- Την υπ’ αριθμ. ΓΔΟΤΑΑΠ/2019/58 Εισήγηση της 
περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 
143 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρ-
θρου 34 του ν. 4484/2017 (ΦΕΚ 110 Α΄), του Γενικού 
Διευθυντή Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
Αναπτυξιακής Πολιτικής.

7.- Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού ενώ, σε βάρος του προϋπο-
λογισμού του συνόλου των οργανισμών τοπικής αυτοδι-
οίκησης πρώτου βαθμού, προκαλείται επιπλέον δαπάνη 
σε σχέση με την προκαλούμενη από την προϊσχύουσα 
όμοια απόφαση, που εκτιμάται στο ποσό των 3.899.000 
ευρώ περίπου ετησίως, αποφασίζουμε:
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1. Το ύψος της πάγιας προκαταβολής για κάθε κοι-
νότητα, ανάλογα με τον πληθυσμό της, ανέρχεται στο 
ποσό των:

α) Χιλίων (1.000) ευρώ για τις κοινότητες με μόνιμο 
πληθυσμό έως και τριακόσιους (300) κατοίκους.

β) Δυο χιλιάδων (2.000) ευρώ για τις κοινότητες με 
μόνιμο πληθυσμό από τριακόσιους έναν έως και δυο 
χιλιάδες (301-2.000) κατοίκους.

γ) Τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ για τις κοινότητες 
με μόνιμο πληθυσμό από δυο χιλιάδες έναν έως και δέκα 
χιλιάδες (2.001-10.000) κατοίκους.

δ) Έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ για τις κοινότητες με μό-
νιμο πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν έως και πενήντα 
χιλιάδες (10.001-50.000) κατοίκους.

ε) Οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ για τις κοινότητες με 
μόνιμο πληθυσμό άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) 
κατοίκων.

2. Υπόλογος για τη διαχείριση της πάγιας προκατα-
βολής, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το σχετικό 
χρηματικό ένταλμα και ο οποίος θα ενεργεί τις πληρω-
μές σε βάρος αυτής, είναι ο πρόεδρος της κοινότητας 
(αρθ. 82 παρ. 2 περ. ια΄ ν. 3852/2010), όταν αυτή έχει 
μόνιμο πληθυσμό έως και τριακόσιους (300) κατοίκους 
και ο πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας όταν 
αυτή έχει μόνιμο πληθυσμό από τριακόσιους έναν 
(301) κατοίκους και άνω (αρθ. 81 περ. δ΄ ν. 3852/2010). 
Ο υπόλογος διενεργεί τις πληρωμές, χωρίς να απαιτού-
νται έγγραφες εντολές του δημάρχου.

3. Τα ποσά της πάγιας προκαταβολής κατατίθενται σε 
πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύει η Τράπεζα της Ελ-
λάδος, σε λογαριασμούς ειδικού σκοπού που ανήκουν 
στον οικείο δήμο για κάθε κοινότητα ξεχωριστά, μετά 
από πρόταση των υπόλογων διαχειριστών και απόφα-
ση του δημοτικού συμβουλίου. Υπεύθυνοι κίνησης των 
λογαριασμών είναι ο υπόλογος πρόεδρος της κοινότη-
τας ή ο πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας ή οι 

αναπληρωτές αυτών που είναι υπάλληλος ή υπάλληλοι 
του οικείου δήμου. Οι ανωτέρω ορίζονται με απόφαση 
του δημοτικού συμβουλίου.

4. Από την πάγια προκαταβολή μπορεί να πληρώνεται 
οποιαδήποτε δαπάνη σχετίζεται με τις αρμοδιότητες που 
απονέμει ο νόμος στις κοινότητες ή μεταβιβάζει σε αυτές 
το δημοτικό συμβούλιο, όπως:

α) Η δαπάνη για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών 
επείγοντος χαρακτήρα στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέ-
τευσης (ν. 3852/2010, άρθρο 82 περίπτ. γ΄).

β) Η δαπάνη για την επείγουσα αποκατάσταση βλα-
βών στο δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού (ως άνω 
περίπτ. δ΄).

γ) Η δαπάνη για επείγουσες εργασίες επισκευής των 
οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων των παιδικών 
χαρών, όταν πρόκειται για βλάβες που μπορούν να θέ-
σουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών (ως άνω 
περίπτ. ε΄).

δ) Η δαπάνη για επείγουσες εργασίες καθαρισμού 
οδών, πλατειών, αλσών και κοινόχρηστων γενικά δημο-
τικών χώρων (ν. 3852/2010, άρθρο 83 παρ. 2 περίπτ. δ΄).

5. Κατά τα λοιπά, για τη διαχείριση της πάγιας προκα-
ταβολής, τη διαδικασία αποκατάστασης και απόδοσης 
(επιστροφής) του ποσού, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες 
των υπολόγων, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 
173 του ν. 3463/2006, 35 του β.δ. της 17.5 - 15.6.1959, 
152 του ν. 4270/2014, καθώς και αυτές του ν. 4129/2013.

6. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2019 

Ο Υφυπουργός

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ
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*02034401109190004*

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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