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1  ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

  Με την υπ’ αρ. 354/11.11.2020 απόφαση του Υπουρ-
γού Επικρατείας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις των άρθρων 29, 45 έως 48 και 116 παρ. 7 του 
ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία 
και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών ορ-
γάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), 
της υπό στοιχεία Υ8/10.07.2019 απόφασης του Πρωθυ-
πουργού «Αναδιάρθρωση και σύνθεση σε προσωπικό 
της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού» (Β’ 2903) και 
του κεφαλαίου Β του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμί-
σεων» (Α’ 176), όπως ισχύουν, το π.δ. 83/2019 «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121) και την υπό 
στοιχεία Υ72/4.11.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας, Γε-
ώργιο Γεραπετρίτη» (Β’ 4832), διορίζεται από 01.11.2020, 
ο Ιωάννης Διάκος του Στέφανου (ΑΔΤ: ΑΒ293474), σε 
θέση συνεργάτη στο Γραφείο Διοίκησης και Οργάνωσης 
της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού με ΜΚ13 της 
ΠΕ κατηγορίας.

(Αρ. βεβ. ΓΔΟΥ Υπουργείου Οικονομικών: 129544/ 
12.11.2020).

(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 8388135511/16.11.2020).

 Ο Υπουργός 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Αριθμ. 125  
Σύσταση και συγκρότηση ελεγκτικής ομάδας για 

τη διενέργεια προγραμματισμένου ειδικού τα-

κτικού διαχειριστικού ελέγχου στη «Σχολάζουσα 

κληρονομιά ΑΝΝΑΣ ΒΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ».

  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστημάτων ελέγχου 

για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχεί-
ρισης του κρατικού προϋπολογισμού και των εκτός του 
κρατικού προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις», 
(Α’ 210), και ιδίως το εδ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 13 και 
τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 14, όπως τροποποιήθηκαν 
με το άρθρο 42 του ν. 4484/2017, (Α’ 110), και ισχύουν.

2. Την περίπτωση ιδ’ του άρ. 21 του ν. 4270/2014 «Αρ-
χές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμά-
τωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις», (Α’ 143), όπως ισχύει.

3. Τα άρθρα 54 - 56 του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός 
Υπουργείου Οικονομικών», (Α’ 181), όπως έχουν τροποποι-
ηθεί με το άρθρο 95 του ν. 4583/2018 (Α’ 212) και ισχύουν.

4. Τον α.ν. 2039/1939 «Περί τροποποιήσεως, συμπλη-
ρώσεως και κωδικοποιήσεως των Νόμων περί εκκα-
θαρίσεως και διοικήσεως των εις το Κράτος και υπέρ 
κοινωφελών σκοπών καταλειπομένων κληρονομιών, 
κληροδοσιών και δωρεών» (Α’455), με την επιφύλαξη 
του άρθρου 82 του ν. 4182/2013 (Α’ 185).

5. Τον ν. 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιου-
σιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις», 
(Α’ 185), όπως ισχύει.

6. Την υπό στοιχεία 2/40366/ΔΥΕΠ/19-04-2013 απόφα-
ση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έγκριση 
Κανονισμού Λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Δημο-
σιονομικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ) (παρ. 1 του άρθρου 6 του 
ν. 3492/2006)», (Β’ 1075), όπως ισχύει.
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7. Την υπό στοιχεία 2/40371/ΔΥΕΠ/19-04-2013 απόφα-
ση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έγκριση 
Κώδικα Δεοντολογίας των Δημοσιονομικών Ελεγκτών 
της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ) 
(παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3492/2006)», (Β’ 1075), όπως 
ισχύει.

8. Την υπ’ αρ. 36867/22-04-2020 απόφαση του Υφυ-
πουργού Οικονομικών «Έγκριση Κανονισμού Διενέρ-
γειας Ελέγχων και Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης Δη-
μοσιονομικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ)», (Β’ 1519), όπως ισχύει.

9. Την υπ’  αρ. 2/95230/0004/24-10-2013 (Β’ 2730) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 1) «Κατάρτιση 
και τήρηση Μητρώου Δημοσιονομικών Ελεγκτών και 
Ελεγκτών της Ε.Δ.ΕΛ. (ν. 4151/2013, Α΄ 103), 2) Κατάρτιση 
και τήρηση Μητρώου Εμπειρογνωμόνων (ν. 4151/2013), 
3) Θητεία Δημοσιονομιών Ελεγκτών και Ελεγκτών της 
Ε.Δ.ΕΛ. (ν. 4151/2013, Α΄ 103)», όπως ισχύει.

10. Το εγκεκριμένο από την Επιτροπή Συντονισμού 
Ελέγχων (ΕΣΕΛ) πρόγραμμα ελέγχων της Γενικής Διεύ-
θυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων για την ελεγκτική πε-
ρίοδο από 1/7/2020 έως 30/6/2021 (Απόφαση της υπ’ αρ. 
91ης/30-6-2020 Συνεδρίασης της ΕΣΕΛ).

11. Την υπ’ αρ. 72732/10-07-2020 απόφαση της Προϊ-
σταμένης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Συ-
ντονισμού Ελέγχων «Ανάκληση της υπ’ αρ. 86841 ΕΞ 
2019 - 02/08/2019 απόφασης της Προϊσταμένης της 
Διεύ θυνσης Προγραμματισμού και Συντονισμού Ελέγ-
χων με θέμα «Κατανομή στην Η’ ΔΥΕΕ, προγραμματι-
σμένου ειδικού τακτικού διαχειριστικού ελέγχου για την 
ελεγκτική περίοδο από 1/7/2019 έως και 30/6/2019, στη 
«Σχολάζουσα κληρονομιά ΑΝΝΑΣ ΒΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ», 
και την, εκ νέου, κατανομή του εν λόγω ελέγχου στην 
ίδια Δ.Υ.Ε.Ε., για την ελεγκτική περίοδο από 1.7.2020 έως 
και 30.6.2021.»

12. Το υπό στοιχεία ΓΕΔΔ.Φ.618/2010/οικ.1937/
26-11-2018 έγγραφο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσι-
ας Διοίκησης αναφορικά με τη διενέργεια ελέγχου στης 
«Σχολάζουσα Κληρονομιά ΑΝΝΑΣ ΒΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ».

13. Την παρ. 4 του άρθρου 65 του ν. 4646/2019 «Φο-
ρολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για 
την Ελλάδα του αύριο» (Α’ 201), όπως ισχύει.

14. Την υπό στοιχεία 2/10018/ΔΕΠ/22.04.2020 από-
φαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
της αποζημίωσης για τους ελέγχους του άρθρου 65 
του ν.  4646/2019» (Υ.Ο.Δ.Δ. 326/2020 και Υ.Ο.Δ.Δ. 
362/2020), όπως ισχύει.

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται δαπάνη ποσού €720 (επτακοσίων είκο-
σι ευρώ), η οποία βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού 
κρατικού προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020, 
Ειδικός Φορέας 1023-204-0000000 και Λογαριασμός 
2.1.2.02.07.001 για την ελεγκτική αποζημίωση υπαλ-
λήλων του ΓΛΚ, καθώς και την υπ’ αρ.: 62145 ΕΞ 2020/ 
19-6-2020 σχετική απόφαση δέσμευσης πίστωσης (ΑΔΑ: 
Ψ4ΛΠΗ-ΙΩΡ), αποφασίζουμε:

1. Συνιστούμε και συγκροτούμε ελεγκτική ομάδα για 
τη διενέργεια προγραμματισμένου ειδικού τακτικού 
διαχειριστικού ελέγχου στη «Σχολάζουσα κληρονομιά 
ΑΝΝΑΣ ΒΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ».

2. Μέλη της ελεγκτικής ομάδας ορίζονται οι εξής:
α. Μαρία Χαιρέτη του Εμμανουήλ με Αριθμό Δελτίου 

Ταυτότητας (ΑΔΤ): ΑΑ 057283, Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
της Η’ Δ.Υ.Ε.Ε., με βαθμό Α’, κλάδου: ΠΕ Δημοσιονομικών, 
ως συντονίστρια.

β. Καλλιόπη Καταξάκη του Ιωάννη με Αριθμό Δελτίου 
Ταυτότητας (ΑΔΤ):ΑΝ 005122, υπάλληλος της Διεύθυν-
σης Προγραμματισμού και συντονισμού ελέγχων, με 
βαθμό Α’, κλάδου: ΠΕ Δημοσιονομικών, ως μέλος.

3. Ο έλεγχος θα διεξαχθεί είτε με επιτόπιες επισκέψεις 
στη Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουρ-
γείου Οικονομικών και όπου αλλού απαιτηθεί, είτε με 
έλεγχο γραφείου, σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες, έως την 
30/03/2021.

4. Έργο της ελεγκτικής ομάδας είναι ο διαχειριστικός 
έλεγχος σε βάρος της Σχολάζουσας Κληρονομιάς «ΑΝ-
ΝΑΣ ΒΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ».

5. Μετά το πέρας του ελέγχου θα συνταχθεί σχετική 
έκθεση, που θα υποβληθεί, σε φυσική ή/και ηλεκτρονική 
μορφή, στην Η’ ΔΥΕΕ το αργότερο εντός μηνός από την 
περαίωση του ελέγχου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2020

Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

Ι

    3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 Αριθμ. 2104/318603 
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 499/51402/2-5-2012 

υπουργικής απόφασης, «Σύσταση και συγκρό-

τηση της Μικτής Νομικής και Νομοτεχνικής Επι-

τροπής στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου 

Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και 

Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)- Ν.Π.Ι.Δ.» (Β’ 1747 και 

Υ.Ο.Δ.Δ. 239). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) Της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 4039/2012 (Α’ 15).
β) Της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 (Α’ 32), 

όπως ισχύει.
γ) Του άρθρου 43 του ν. 4384/2016 (Α’ 78).
δ) Των άρθρων 13 έως και 29 του ν. 2637/1998 (Α’ 200), 

όπως ισχύουν.
ε) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 

της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 
22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Την υπ’  αρ. 499/51402/2-5-2012 απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Σύ-
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σταση και συγκρότηση της Μικτής Νομικής και Νομο-
τεχνικής Επιτροπής στον Οργανισμό Πληρωμών και 
Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και 
Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)- Ν.Π.Ι.Δ.» (Β’ 1747 και Υ.Ο.Δ.Δ. 
239), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 9175/116565/ 
26-10-2015 (Υ.Ο.Δ.Δ. 775) και 2313/113668/21-8-2018 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 476) υπουργικές αποφάσεις.

3. Την από 15-9-2020 παραίτηση του Αλέξανδρου Γε-
ωργίου του Σταματίου, Δικηγόρου της Νομικής Υπηρε-
σίας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., από τη θέση μέλους της Μικτής 
Νομικής και Νομοτεχνικής Επιτροπής στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., 
λόγω συνταξιοδότησης και αποχώρησης του από τον 
Οργανισμό την 1-11-2020.

4. Το υπ’ αρ. 65051/13-10-2020 έγγραφο - πρόταση του 
Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 
με το οποίο προτείνει ως μέλος στη Μικτή Νομική και 
Νομοτεχνική Επιτροπή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. τον Επαμεινών-
δα Μπέρδο του Γεωργίου, Δικηγόρο και Αναπληρωτή 
Προϊστάμενο της Νομικής Υπηρεσίας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., 
σε αντικατάσταση λόγω παραίτησης του μέλους Αλέξαν-
δρου Γεωργίου του Σταματίου.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο-
λογισμού του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοι-

νοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων 
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) - Ν.Π.Ι.Δ. και του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την υπ’  αρ. 499/51402/2-5-2012 
υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 
9175/116565/26-10-2015 και 2313/113668/21-8-2018 
αποφάσεις, ως εξής:

Η περίπτωση γ της παρ. 1 του άρθρου 1, αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«γ) Τον Επαμεινώνδα Μπέρδο του Γεωργίου, Δικηγόρο 
και Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Νομικής Υπηρεσίας 
του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., με Α.Δ.Τ. Χ 018066, ως μέλος.».

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 499/51402/2-5-2012 
υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 
9175/116565/26-10-2015 και 2313/113668/21-8-2018 
αποφάσεις.

3. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2020

Ο Υπουργός 

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ   
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*14009731711200004*

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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