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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

      Αριθμ. 97209/25462 (1)
Κατάργηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου 

Δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνι-

κής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης». 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 
ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997 
(ΦΕΚ 107/τ.Α΄/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση 
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυ-
τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/τ.Α΄/2010) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής», 
όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/τ.Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - 
Καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Δια-
κυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», 
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 
του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/τ.Α΄/2016) «Μέτρα για την επι-
τάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 241 παρ. 3 και 5 του ν. 3463/
2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), όπως ισχύει 
αναφορικά με τη Συγχώνευση - Κατάργηση νομικών 
προσώπων δημοσίου Δικαίου, σύμφωνα με τις οποίες: 
«Νομικά πρόσωπα του άρθρου αυτού, που συστήθη-
καν με οποιονδήποτε τρόπο, καταργούνται με απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, ύστερα από 
απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από 
την έναρξη ισχύος της πράξης κατάργησης του νομι-
κού προσώπου, τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά του 
στοιχεία περιέρχονται αυτοδικαίως στο δήμο που το 
συνέστησε, ο οποίος υπεισέρχεται ως καθολικός διάδο-
χος σε όλα τα εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις αυτού. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται 
αυτοδικαίως από το δήμο ή κατά του δήμου χωρίς καμία 
ειδικότερη διατύπωση από μέρους του για τη συνέχιση 
και χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή της δίκης. Εντός 
ενός  (1) μηνός από την έναρξη ισχύος της ανωτέρω 
πράξης, ο δήμος συστήνει επιτροπή για τη διενέργεια 
απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχεί-
ων που μεταβιβάζονται σε αυτόν από το καταργούμενο 
νομικό πρόσωπο. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται από 
το Δημοτικό Συμβούλιο και αποστέλλεται στον Συντο-
νιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έκδοση δια-
πιστωτικής πράξης. Η απόφαση του Συντονιστή Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης συνοδευόμενη από απόσπασμα 
της εγκεκριμένης έκθεσης απογραφής που περιγράφει 
τα αποκτώμενα κατά κυριότητα από το δήμο ακίνητα, 
καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί ακινή-
των, καταχωρείται ατελώς στα οικεία βιβλία μεταγραφών 
του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου ή κτηματολογικού 
γραφείου (…) Το προσωπικό που υπηρετεί στα νομικά 
πρόσωπα, που καταργούνται, εντάσσεται στον οικείο 
Δήμο ή Κοινότητα κατά τις διατάξεις του άρθρου 318 
του ν. 1188/1981, όπως ισχύει».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 219 παρ. 1, 2 και 5 του 
ν.  3584/2007 (Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και 
Κοινοτικών Υπαλλήλων) αναφορικά με το προσωπικό 
των Ο.Τ.Α. που καταργούνται ή ενώνονται.

6. Τις διατάξεις του άρθρου  225 του ν.  3852/2010 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης  - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
(ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν σήμερα.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4147/2013 «Κύ-
ρωση ΠΝΠ “Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδι-
ότητας Υπουργείου Εσωτερικών κ.λπ.”».

8. Την αριθμ. 40/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Πεντέλης (ΦΕΚ 688/τ.Β΄/29-4-2011), 
σύμφωνα με την οποία συστάθηκε το Νομικό Πρόσωπο 
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Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Κοι-
νωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης», 
μετά από συγχώνευση σε ένα Νομικό Πρόσωπο των τότε 
υφιστάμενων Νομικών Προσώπων «Δημοτικοί Παιδικοί 
Σταθμοί Μελισσιών», «Παιδικός Σταθμός Νέας Πεντέλης», 
«Βρεφονηπιακός Σταθμός Πεντέλης», «ΚΑΠΗ Μελισσί-
ων», «ΚΑΠΗ Νέας Πεντέλης», «ΚΑΠΗ Πεντέλης» και Κέ-
ντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου Μελισσίων (ΚΕΚΑ).

9. Την αριθμ. 169/30-9-2019 (Α.Δ.Α.: ΩΝΛΨΩΞ3-ΒΩΥ) 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πε-
ντέλης αναφορικά με την κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. με 
την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και 
Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης» και την αυτοδίκαιη με-
ταφορά του προσωπικού στο Δήμο Πεντέλης.

10. Την αριθμ. 19527/27-9-2019 βεβαίωση της Διεύ-
θυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Πεντέλης, 
αποφασίζουμε:

Την κατάργηση του Νομικού Προσώπου του Δήμου 
Πεντέλης με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής 
Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης».

Σύμφωνα με το άρθρο 219 του ν. 3584/2007 «Κώδικας 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», το προσωπικό 
του ανωτέρω Νομικού Προσώπου καθίσταται αυτοδι-
καίως προσωπικό του Δήμου.

Οι δαπάνες ποσού 295.431,94 ευρώ που θα προκύψουν 
από την ανωτέρω απόφαση θα βαρύνουν τον προϋπολο-
γισμό του δήμου Πεντέλης έτους 2019 εγγραφόμενες σε 
ίδιους Κωδικούς Αριθμούς, μετά την ενσωμάτωση των 
πιστώσεων του προϋπολογισμού του καταργούμενου 
Ν.Π.Δ.Δ., στον προϋπολογισμό του Δήμου Πεντέλης. Για 
το οικονομικό έτος 2020 θα εγγραφούν ανάλογες πιστώ-
σεις στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό του Δήμου.

(Σχετικά Κ.Α.: 15-6011.002, 15-6051.002, 15-6051.003, 
15-6051.004, 15-6051.005, 15-6021.002, 15-6022.002, 
15-6052.002, 15-6041.001, 15-6054.001, 60-6041.002, 60-
6054.002, 00-6221, 00-6222, 15-6232.002, 15-6211, 15-
6271, 15-6413.001, 15-8116, 15-6635.001, 60-6635.001, 
15-6481.001, 15-6481.002, 15-6481.003, 15-6481.004, 
15-6481.005, 60-6481.001, 60-6481.002, 60-6481.003, 
60-6481.004, 60-6481.005 και 60-6061.001).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2019

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ  

Ι

     Αριθμ. 97207/25461 (2)
Κατάργηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου 

Δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτι-

σμού και Αθλητισμού Δήμου Πεντέλης». 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 
ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997 
(ΦΕΚ 107/τ.Α΄/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση 
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυ-
τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/τ.Α΄/2010) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής», 
όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/τ.Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - 
Καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Δια-
κυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», 
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 
του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/τ.Α΄/2016) «Μέτρα για την επι-
τάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 241 παρ. 3 και 5 του ν. 3463/
2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), όπως ισχύει 
αναφορικά με τη Συγχώνευση - Κατάργηση νομικών 
προσώπων δημοσίου Δικαίου, σύμφωνα με τις οποίες: 
«Νομικά πρόσωπα του άρθρου αυτού, που συστήθη-
καν με οποιονδήποτε τρόπο, καταργούνται με απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, ύστερα από 
απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από 
την έναρξη ισχύος της πράξης κατάργησης του νομι-
κού προσώπου, τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά του 
στοιχεία περιέρχονται αυτοδικαίως στο δήμο που το 
συνέστησε, ο οποίος υπεισέρχεται ως καθολικός διάδο-
χος σε όλα τα εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις αυτού. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται 
αυτοδικαίως από το δήμο ή κατά του δήμου χωρίς καμία 
ειδικότερη διατύπωση από μέρους του για τη συνέχιση 
και χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή της δίκης. Εντός 
ενός  (1) μηνός από την έναρξη ισχύος της ανωτέρω 
πράξης, ο δήμος συστήνει επιτροπή για τη διενέργεια 
απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχεί-
ων που μεταβιβάζονται σε αυτόν από το καταργούμενο 
νομικό πρόσωπο. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται από 
το Δημοτικό Συμβούλιο και αποστέλλεται στον Συντο-
νιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έκδοση δια-
πιστωτικής πράξης. Η απόφαση του Συντονιστή Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης συνοδευόμενη από απόσπασμα 
της εγκεκριμένης έκθεσης απογραφής που περιγράφει 
τα αποκτώμενα κατά κυριότητα από το δήμο ακίνητα, 
καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί ακινή-
των, καταχωρείται ατελώς στα οικεία βιβλία μεταγραφών 
του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου ή κτηματολογικού 
γραφείου (…) Το προσωπικό που υπηρετεί στα νομικά 
πρόσωπα, που καταργούνται, εντάσσεται στον οικείο 
Δήμο ή Κοινότητα κατά τις διατάξεις του άρθρου 318 
του ν. 1188/1981, όπως ισχύει».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 219 παρ. 1, 2 και 5 του 
ν.  3584/2007 (Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και 
Κοινοτικών Υπαλλήλων) αναφορικά με το προσωπικό 
των Ο.Τ.Α. που καταργούνται ή ενώνονται.

6. Τις διατάξεις του άρθρου  225 του ν.  3852/2010 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Απο-
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κεντρωμένης Διοίκησης “Πρόγραμμα Καλλικράτης”» 
(ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν σήμερα.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4147/2013 «Κύ-
ρωση ΠΝΠ “Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδι-
ότητας Υπουργείου Εσωτερικών κ.λπ.”».

8. Την αριθμ. 42/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Πεντέλης (ΦΕΚ 688/τ.Β΄/29-4-2011), 
σύμφωνα με την οποία συστάθηκε το Νομικό Πρόσωπο 
Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Πεντέλης», μετά από 
συγχώνευση σε ένα Νομικό Πρόσωπο των τότε υφιστά-
μενων Νομικών Προσώπων «Πνευματικό Κέντρο Νέας 
Πεντέλης», «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Πεντέλης» και 
«Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Μελισσίων».

9. Την αριθμ. 170/30-9-2019 (Α.Δ.Α.: ΨΕ6ΔΩΞ3-9Υ7) 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πε-
ντέλης αναφορικά με την κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. με 
την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού 
Δήμου Πεντέλης» και την αυτοδίκαιη μεταφορά του προ-
σωπικού στο Δήμο Πεντέλης

10. Την αριθμ. 19500/27-9-2019 βεβαίωση της Διεύ-
θυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Πεντέλης, 
αποφασίζουμε:

Την κατάργηση του Νομικού Προσώπου του Δήμου 
Πεντέλης με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού και 
Αθλητισμού Δήμου Πεντέλης».

Σύμφωνα με το άρθρο 219 του ν. 3584/2007 (Κώδικας 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων), το προσωπικό 
του ανωτέρω Νομικού Προσώπου καθίσταται αυτοδι-
καίως προσωπικό του Δήμου.

Οι δαπάνες ποσού 123.184,01 ευρώ που θα προκύψουν 
από την ανωτέρω απόφαση θα βαρύνουν τον προϋπολο-
γισμό του Δήμου Πεντέλης έτους 2019 εγγραφόμενες σε 
ίδιους Κωδικούς Αριθμούς, μετά την ενσωμάτωση των 
πιστώσεων του προϋπολογισμού του καταργούμενου 
Ν.Π.Δ.Δ., στον προϋπολογισμό του Δήμου Πεντέλης. Για 
το οικονομικό έτος 2020 θα εγγραφούν ανάλογες πιστώ-
σεις στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό του Δήμου.

(Σχετικά Κ.Α.: 20-6041.002, 20-6054.001, 15-6041.001, 
15-6054.001, 00-6222, 15-8117, 15-6212, 15-6271).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2019

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ   



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ43678 Τεύχος B’ 3742/10.10.2019

*02037421010190004*

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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