
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός ποσοστού προσαύξησης της προ-
βλεπόμενης αποζημίωσης εξωτερικού του στρα-
τιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων 
που μεταβαίνει για υπηρεσία στο πλαίσιο της ει-
ρηνευτικής αποστολής στη Μοζαμβίκη.

2 Τροποποίηση της υπ’  αρ. 425/42522/20-5-2013 
κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασία υπο-
βολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέρ-
γειας/Εκτροφής, σε εφαρμογή του ν.  3877/2010 
(Α’ 160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστι-
κής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών 
Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστική 
Ενημερότητα» (Β’ 1239).

3 Αύξηση ωραρίου εργασίας καθαριστριών σχολι-
κών μονάδων Δήμου Αγράφων.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

4 Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αρ. 60/22.02.2023 
απόφαση Δημάρχου Διστόμου-Αράχοβας- Αντί-
κυρας που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως (Β’ 1386).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ.  Φ.845/13164 (1)
Καθορισμός ποσοστού προσαύξησης της προ-

βλεπόμενης αποζημίωσης εξωτερικού του στρα-

τιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων 

που μεταβαίνει για υπηρεσία στο πλαίσιο της ει-

ρηνευτικής αποστολής στη Μοζαμβίκη. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 17 και της παρ. 2 του άρθρου 18 της 

υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 
«Συνταξιοδοτικές Διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμ-
βασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μη-
χανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση 
της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α’ 94).

β. Του άρθρου 40 του ν. 849/1978 «Περί παροχής κι-
νήτρων δια την ενίσχυσιν της περιφερειακής και οικο-
νομικής αναπτύξεως της χώρας» (Α’ 232).

γ. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του 
π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με 
την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

3. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από την υπ’ αρ. 523/
2022 εισηγητική έκθεση του προϊσταμένου των οικο-
νομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, 
από την έκδοση της παρούσας απόφασης προκαλείται 
πρόσθετη ετήσια επιβάρυνση για το έτος 2023 (περιλαμ-
βάνονται και οι 9 μήνες του έτους 2022), ύψους 76.650 €, 
ενώ για κάθε ένα από τα επόμενα έτη του Μ.Π.Δ.Σ. (2022-
2025), η προκαλούμενη ετήσια δαπάνη εκτιμάται στα 
43.800 €. Το κόστος θα βαρύνει τον ΑΛΕ 242 04 03 001 
και θα καλυφθεί κατόπιν ισόποσης ενίσχυσης του Π/Υ 
ΓΕΣ από το Αποθεματικό του κρατικού προϋπολογισμού. 
Για τους Π/Υ ΓΕΝ και ΓΕΑ δεν υφίσταται επιβάρυνση, 
λόγω μη συμμετοχής, στην παρούσα φάση, στην εν λόγω 
ειρηνευτική αποστολή, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Καθορισμός Προσαύξησης

Καθορίζουμε το ποσοστό προσαύξησης της προβλε-
πόμενης αποζημίωσης εξωτερικού του στρατιωτικού 
προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που διατίθεται για 
υπηρεσία στο πλαίσιο της ειρηνευτικής αποστολής στη 
Μοζαμβίκη, σε είκοσι πέντε επί τοις εκατό (25%).

Άρθρο 2 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 9-4-2022.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

 Αθήνα, 3 Μαρτίου 2023

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Εθνικής Άμυνας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ   

Ι

 Αριθμ. 322/77940 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 425/42522/20-5-2013 

κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασία υπο-

βολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργει-

ας/Εκτροφής, σε εφαρμογή του ν.  3877/2010 

(Α’ 160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλι-

στικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνι-

κών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφα-

λιστική Ενημερότητα» (Β’ 1239). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -  

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3877/2010 «Σύστη-

μα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηρι-
ότητας» (Α’ 160).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

γ) Του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).

δ) Της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4622/2019 «Επιτε-
λικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κε-
ντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

ε) Του π.δ. 40/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, 
σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α’ 100) 
και ιδίως το άρθρο 3 αυτού.

στ) Του π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυ-
πουργών» (Α’ 142). 

ζ) του π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουρ-
γών» (Α’ 19).

η) Του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

θ) Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181).

ι) Του ν. 1790/1988 «Οργάνωση και λειτουργία Ορ-
γανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 134).

ια) Της υπ’ αρ. 6309/09-09-2021 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυ-
πουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γεώργιο 
Στύλιο (Β’ 4190).

ιβ) Της υπό στοιχεία Υ 70/30-10-2020 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρω-
τή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

ιγ) Της υπ’ αρ. 4760/23-06-2021 (Υ.Ο.Δ.Δ. 483) κοινής 
απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία διορίστηκε Γενι-
κός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο Δη-
μήτριος Παπαγιαννίδης του Οδυσσέα.

2. Την υπ’ αρ. 12/09-02-2023 απόφαση του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών 
Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.).

3. Την υπ’ αρ. 240/54367/21-02-2023 εισήγηση του 
προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων αναφορικά με τις δημοσιονομικές επιπτώσεις.

4. Τους Κανονισμούς Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής 
και Ζωϊκού Κεφαλαίου του ΕΛ.Γ.Α. όπως ισχύουν κάθε 
φορά.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολο-
γισμού του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφα-
λίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Η υπ’ αρ. 425/42522/20-5-2013 (Β’ 1239) απόφαση 

των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε,συμπληρώθηκε 
και ισχύει με τις υπ’ αρ. 915/91988/1-8-2013 (Β’ 1957), 
384/52287/17-4-2014 (Β’ 1031), 603/83797/27-6-2014 
(Β’ 1731), 706/96129/6-8-2014 (Β’ 2258), 2042/29553/
29-5-2015 (Β’ 1065), 6655/82133/23-7-2015 (Β’ 1572), 
5435/72617/24-6-2016 (Β’ 1931), 4332/48587/23-5-2017
(Β’  1916), 7852/88393/22-08-2017 (Β’  2960), 1117/
52284/05-04-2018 (Β’ 1327), 1441/80504/07-06-2018
(Β’  2180), 2063/108562/03-08-2018 (Β’  3425), 3139/
138938/12-10-2018 (Β’ 4705), 452/79088/12-04-2019
(Β’  1418), 1106/125833/31-05-2019 (Β’  2296), 1444/
204642/12-08-2019 (Β’ 3371), 1604/266804/18-10-2019
(Β’ 3975), 419/102902/14-4-2020 (Β’ 1428), 418/102900/
14-4-2020 (Β’ 1621), 845/174099/30-06-2020 (Β’ 2725), 
1647/299960/26-10-2020 (Β’  4779), 2009/351458/
15-12-2020 (Β’ 5645), 1034/160054/17-06-2021 (Β’ 2667), 
1393/229610/30-08-2021 (Β’  4070), 2012/361473/
14-12-2021 (Β’ 6032), 2017/362294/14-12-2021 (Β’ 6040), 
454/99082/12-04-2022 (Β’  1787), 1099/244926/
25-08-2022 (Β’ 4598), 1098/244914/25-08-2022 (Β’ 4679), 
1404/331333/04-11-2022 (Β’ 5875) αποφάσεις, τροπο-
ποιείται ως ακολούθως:

Η παρ. 6 του άρθρου 6, τροποποιείται όσον αφορά το 
χρόνο της εμπρόθεσμης καταβολής της ειδικής ασφαλι-
στικής εισφοράς έτους 2021, σε 31-03-2023.

Άρθρο 2 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει από την δη-
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 14 Μαρτίου 2023

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός Αγροτικής
Οικονομικών Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΟΣ

Ι

(3)
    Αύξηση ωραρίου εργασίας καθαριστριών σχολι-

κών μονάδων Δήμου Αγράφων   .

 Με την υπ’ αρ. 18 - 93/16.12.2022 απόφαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου Αγράφων, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, όπως ισχύει του 
ν. 3852/2010, του άρθρου 8 του ν. 4368/2016, όπως 
ισχύει, των άρθρων 63 - 66 του ν. 4954/2022 (Α’ 136) και 
κατόπιν του υπ’ αρ. 98/30.05.2022 εγγράφου του 1/θ Δη-
μοτικού Σχολείου Γρανίτσας, του υπ’ αρ. 46/01.06.2022 
εγγράφου του 1/θ Νηπιαγωγείου Γρανίτσας, του υπ’ αρ. 
217/24.05.2022 εγγράφου του Γυμνασίου Λ.Τ. Γρανίτσας, 
του υπ’ αρ. 7900/06.10.2022 εγγράφου της Αντιδημάρ-
χου Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Αγράφων, σύμφω-
να με το οποίο ο καθαρισμός των χώρων στο Γυμνάσιο 
Λύκειο, Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Γρανίτσας 
δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στο ωράριο εργασί-
ας που έχουν οι καθαρίστριες και για να καλυφθούν οι 
ανάγκες πρέπει να γίνει αύξηση του ωραρίου απασχό-
λησης και τις υπ’ αρ. 2940/17.05.2022, 2938/17.05.2022 
και 2939/17.05.2022 αιτήσεις των Καραγκούνη Δήμη-
τρας του Λαζάρου, Φελώνη Θεοδώρας του Γεωργίου και 

Σιαλμά Αρετής του Λάμπρου αντίστοιχα, αυξάνεται το 
ωράριο εργασίας των εργαζομένων μερικής απασχόλη-
σης καθαριστριών σχολικών μονάδων Δήμου Αγράφων 
Σιαλμά Αρετής του Λάμπρου, Φελώνη Θεοδώρας του 
Γεωργίου και Καραγκούνη Δήμητρας του Λαζάρου, από 
3,5 και 2 ώρες σε 6 ώρες αντίστοιχα.

(Αρ. βεβ. του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Αγράφων: 1932/08.03.2023).

(Αρ. απόφ. του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας περί ελέγχου νο-
μιμότητας της υπ’ αρ. 18 - 93/16.12.2022 απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων: 18269/09.03.2023 - 
ΑΔΑ: 65ΓΡΟΡ10-ΝΦ9).

(Αρ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας: 18752/10.03.2023). 

 Ο Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΥΛΗΣ   

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(4)

 Στην υπ’ αρ. 60/22.02.2023 απόφαση Δημάρχου Δι-
στόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας που δημοσιεύθηκε στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 1386) στη σελίδα 12275 
στον πίνακα 4.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Υ.Ε., στη στήλη ΝΕΟΙ ΚΛΑΔΟΙ 
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Π.Δ. 85/2022 και συγκε-
κριμένα στη στήλη ΝΕΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ διορθώνεται το 
εσφαλμένο: ΥΕ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ στο ορθό: 
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ. 

 (Από τον Δήμο Διστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας)   



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ14664 Τεύχος B’ 1618/17.03.2023

*02016181703230004*

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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