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Αριθμ. 130202 
Προκήρυξη διαγωνισμών για την πλήρωση δύο 
(2) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου καλλιτε-
χνικού προσωπικού στην Κρατική Ορχήστρα 
Θεσσαλονίκης.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν.δ.  4590/1966 «Περί οργανώσεως και λει-

τουργίας Συμφωνικής Ορχήστρας Βορείου Ελλάδος» 
(Α΄ 238),

β) του άρθρου 74 του ν. 1943/1991 «Εκσυγχρονισμός 
της οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκη-
σης, αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες συ-
ναφείς διατάξεις» (Α΄  50) και την υπ’ αρ. 98/16.2.1995 
γνωμοδότηση της Τριμελούς Επιτροπής του Γραφείου 
Νομικού Συμβούλου του ΥΠ.ΠΟ., που έγινε αποδεκτή 
από τον Υπουργό Πολιτισμού, σχετικά με την πρόσλη-
ψη μουσικών αναγνωρισμένου ταλέντου,

γ) της περ. η΄) της παρ. 2 του άρθρου 2 του 
ν.  4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προ-
σλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώ-
τατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και 
λοιπές διατάξεις» (Α΄ 6),

δ) του άρθρου 69 του ν. 2065/1992 «Αναμόρφωση 
της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 113), 

ε) του ν. 2431/1996 «Διορισμός ή Πρόσληψη Πολιτών 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση» (Α΄ 175), 
καθώς και του π.δ.  7/2003 «Διορισμός ή Πρόσληψη 
Πολιτών των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στο Υπουργείο Πολιτισμού και στους Εποπτευόμενους 
Φορείς» (Α΄ 57),

στ) του άρθρου 5 του ν. 2557/1997 «Θεσμοί, μέτρα 
και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης» (Α΄ 271),

ζ) του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοι-
κητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/
2007, Α΄ 26), 

η) της παρ. 11 του άρθρου 10 του ν. 3051/2002 «Συ-
νταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροπο-
ποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων 
στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις» (Α΄ 220), 

θ) του ν.δ. 3832/1958 «Περί κυρώσεως των υπ’ αρ. 
195/16-2-1951, 344/29-3-1952, 158/27-2-1954 και 809/
8-6-1954 Πράξεων του Υπουργικού Συμβουλίου, αφο-
ρωσών τον διορισμό των Βορειοηπειρωτών και Κυ-
πρίων εις δημοσίας θέσεις και θέσεις Οργανισμών Δη-
μοσίου Δικαίου, κλπ» (Α΄  128), καθώς επίσης και την 
464/1985 γνωμοδότηση του Γνωμοδοτικού Συμβουλί-
ου Δημόσιας Διοίκησης,

ι) των παρ. 20, 21 και 22 του άρθρου ένατου του 
ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών 
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προ-
σώπων Δημοσίου Δικαίου» (Α΄ 54), 

ια) της παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 (Α΄ 237),
όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 
26 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224),

ιβ) του ν.  4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκη-
σης» (Α΄ 133),

ιγ) του π.δ. 315/1992 «Περί αναδιαρθρώσεως των 
κλάδων και δημιουργίας νέων κατηγοριών μουσικών, 
περί εντάξεως των μονίμων μουσικών σε νέες κατη-
γορίες και οργανικές θέσεις και μονιμοποιήσεως του 
καλλιτεχνικού προσωπικού των Κρατικών Ορχηστρών 
Αθηνών και Θεσσαλονίκης» (Α΄ 160),

ιδ) του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολι-
τισμού και Αθλητισμού» (Α΄ 7), (διόρθωση σφάλματος 
(Α΄ 158), 

ιε) του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανα-
σύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και με-
τονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονο-
μίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουρ-
γείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του 
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας 
στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» 
(Α΄ 114),

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

19 Απριλίου 2022 ΤΕΥΧΟΣ  Α.Σ.Ε.Π. Αρ. Φύλλου 21

1383

ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN AΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ1384 Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 21/19.04.2022

ιστ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α΄ 121),

ιζ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

2. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/35836/22.7.1999 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού «Διαδικασία προ-
σλήψεως Καλλιτεχνικού Προσωπικού κ.λπ.» (Β΄ 1604).

3. Το υπό στοιχεία Α.Π 233-158/ΔΕ 5169/27.1.2020 έγγραφο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο 
ΥΠΠΟΑ, σύμφωνα με το οποίο οι συμμετέχοντες σε διαγωνισμό για την κάλυψη κενών οργανικών καλλιτεχνικού 
προσωπικού των Κρατικών Ορχηστρών, δεν υποχρεούνται να καταθέσουν τους τίτλους σπουδών τους ως τυπικό 
προσόν διορισμού στις θέσεις για τις οποίες διαγωνίζονται, ενώ περαιτέρω η κατοχή πτυχίου ή διπλώματος είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των ήδη διορισθέντων στην διαδικασία της μονιμοποίησης, μετά το 
πέρας της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας.

4. Την υπ’ αρ. 50/4.11.2021 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου “α) Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων 
έτους 2022, β) Τροποποίηση της υπ’ αρ. 42/30.9.2020 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου «Έγκριση προγραμ-
ματισμού προσλήψεων έτους 2021» σχετικά με την πλήρωση μεταξύ άλλων δύο (2) κενών οργανικών θέσεων 
μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού στην Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης (Δημόσια Υπηρεσία που εποπτεύεται 
από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού)”.

5. Το υπ’ αρ. 190/10.2.2022 (ορθή επανάληψη στις 29.3.2022) έγγραφο της προαναφερόμενης Ορχήστρας σχε-
τικά με διενέργεια διαγωνισμών για την πλήρωση δύο (2) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου καλλιτεχνικού προ-
σωπικού στην Κ.Ο.Θ.

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση - προκήρυξη αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού.

Προκηρύσσουμε

Διαγωνισμούς για την πλήρωση δύο (2) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού της Κρα-
τικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, ως εξής:

- Μία (1) θέση Κορυφαίου Β΄, 4ης Κατηγορίας στο Τρομπόνι (ολκωτή σάλπιγγα) με υποχρέωση στην τρίτη 

ολκωτή σάλπιγγα (τρομπόνι μπάσσο) και

- Μία (1) θέση Μουσικού, 5ης Κατηγορίας στα Α΄ Βιολιά, 

Οι υποψήφιοι πρέπει

1. Ως προς την ιθαγένεια
α) Να είναι Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες ή
β) Πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
γ) Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι ομογενείς καθώς και ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντι-

νούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, καθώς και ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό 
ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση απο-
δεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958 - Α΄ 128).

δ) Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση.
2. Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους ή, προκειμένου για μουσικούς αναγνωρισμένου ταλέ-

ντου, το 15ο έτος της ηλικίας τους.
3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης 

τους, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 7 του άρθρου πρώτου του ν. 3528/2007, όπως ισχύει.
4. Να μη συντρέχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή στερητική ή επικουρική δικα-

στική συμπαράσταση (άρθρο 8 του άρθρου πρώτου του ν. 3528/2007).
Οι διαγωνισμοί θα διεξαχθούν στην Θεσσαλονίκη σε χώρο που θα καθοριστεί με νεότερη ανακοίνωση της Κρα-

τικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης.
Ως ημερομηνία έναρξης των διαγωνισμών ορίζεται η 7η Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για την κάλυψη των ως άνω αναφερόμενων κενών οργανικών θέσεων καλλι-
τεχνικού προσωπικού της ΚΟΘ, δεν υποχρεούνται να καταθέσουν τους τίτλους σπουδών τους ως τυπικό προσόν 
διορισμού στην θέση για την οποία διαγωνίζονται, ενώ περαιτέρω η κατοχή πτυχίου ή διπλώματος είναι απαραί-
τητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των ήδη διορισθέντων στην διαδικασία της μονιμοποίησης, μετά το πέρας 
της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας.

Αυτοί που θέλουν να λάβουν μέρος στους διαγωνισμούς οφείλουν, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα 
(30) ημερών από την επομένη εργάσιμη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής 
στον ημερήσιο Τύπο, να υποβάλουν ή να ταχυδρομήσουν με απόδειξη στην Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης 
(Λ. Νίκης 73, 54622, Θεσσαλονίκη) αίτηση σε ειδικό έντυπο.

Έντυπα αιτήσεων, με αντίγραφο της παρούσας προκήρυξης, μπορεί να προμηθεύεται κάθε ενδιαφερόμενος 
από την ως άνω Υπηρεσία.

Με την αίτηση ο υποψήφιος υποχρεούται να συνυποβάλλει βιογραφικό σημείωμά του, καθώς και οποιοδήποτε 
άλλο στοιχείο που μπορεί να συμβάλει στην απεικόνιση της καλλιτεχνικής προσωπικότητας και ικανότητας αυτού.
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Ειδικότερα για τους υποψηφίους που επικαλούνται την ιδιότητα του μουσικού αναγνωρισμένου ταλέντου, συ-
μπληρώνοντας τη σχετική ένδειξη στο έντυπο της αίτησης, απαιτείται η υποβολή στοιχείων που θα δικαιολογούν 
την ιδιότητα αυτή.

Η διαπίστωση περί τούτου θα γίνεται από την, κατά τον νόμο, Εξεταστική Επιτροπή. Η εν λόγω Επιτροπή, μετά 
τον έλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών του κάθε υποψηφίου της περίπτωσης αυτής (ταλέντου), θα διαπιστώνει 
την ύπαρξη των στοιχείων που συγκροτούν το αναγνωρισμένο μουσικό ταλέντο και θα επιτρέπει σε αυτόν να 
συμμετάσχει στο διαγωνισμό.

Η μη υποβολή των δικαιολογητικών αυτών μαζί με την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό καθιστά απαράδε-
κτη τη μεταγενέστερη επίκληση της ανωτέρω ιδιότητας.

Εξεταστέα Ύλη

Σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/35836/22.7.1999 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, η εξετα-
στέα ύλη κατά οικογένεια οργάνου και κατηγορία καλλιτεχνικού προσωπικού, ορίζεται ως εξής:

Για τη θέση Κορυφαίου Β΄ 4ης Κατηγορίας στο Τρομπόνι (ολκωτή σάλπιγγα) με υποχρέωση στην τρίτη 

ολκωτή σάλπιγγα (τρομπόνι μπάσσο)

α. DAVID: Κοντσέρτο σε μι υφ. μειζ. 1ο και 2ο μέρος. 
β. Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα
γ. Prima vista.
Για τη θέση Μουσικού 5ης Κατηγορίας στα Α΄ Βιολιά

α. Ένα από τα κοντσέρτα WIENIAVVSKY No2, MENDELSSOHN, BRUCH, το 1ο μέρος με Cadenza.
β. ΜΟΖΑRT: Ένα από τα κοντσέρτα Νο 3 (σε σολ), Νο4 (σε ρε), Νο5 (σε λα), το 1ο μέρος με Cadenza.
γ. Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα (χωρίς τα Soli).
Η εξέταση των υποψηφίων γίνεται ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής, χωρίς την παρουσία ακροατηρίου. Επι-

τρέπεται μόνον η παρουσία μουσικών της Ορχήστρας που ανήκουν στην οικογένεια του εξεταζομένου οργάνου, 
κατά τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/35836/22.7.1999 υπουργικής από-
φασης.

Οι πίνακες επιτυχίας των θέσεων που προκηρύσσονται θα περιλαμβάνουν αριθμό επιτυχόντων ίσο με τον αριθ-
μό των θέσεων που προκηρύσσονται και θα τοιχοκολληθούν στα Γραφεία και στο χώρο ανακοινώσεων της Ορχή-
στρας, με την παρουσία δύο (2) υπαλλήλων και θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό, το οποίο εν συνεχεία θα αποσταλεί 
στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του ΥΠΠΟΑ.

Οι επιτυχόντες θα κληθούν να υποβάλουν όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά που θα τους ζητηθούν με έγγραφο από 
τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Ο χώρος που θα γίνουν οι διαγωνισμοί και κάθε σχετικό με αυτό θέμα θα καθοριστεί με αποφάσεις και ανακοι-
νώσεις της Εξεταστικής Επιτροπής που θα τοιχοκολληθούν στα γραφεία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης.

Η απόφαση - προκήρυξη αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα αναρτηθεί στον δι-
αδικτυακό τόπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (www.culture.gr) στο πεδίο Ενημέρωση - Επιλογή 
Προσωπικού  - Προκηρύξεις, της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης (www.tsso.gr) καθώς και στο πρόγραμμα 
«Διαύγεια» (www.et.diavgeia.gov.gr) και περίληψη της προκήρυξης αυτής σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες, μία 
των Αθηνών και μία της Θεσσαλονίκης.

Αθήνα, 6 Απριλίου 2022

Η Υπουργός 
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ
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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 στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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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