
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παράταση προθεσμίας παραδόσεων συσπόρου 
βαμβακιού.

2 Καθορισμός απογευματινής υπερωριακής εργα-
σίας και εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες, τις 
Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’ υπέρβα-
ση του υποχρεωτικού ωραρίου για το προσωπικό 
που υπηρετεί στο Γραφείο του Διοικητή της ΑΑΔΕ 
για το έτος 2023.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 75/27795 (1)
Παράταση προθεσμίας παραδόσεων συσπόρου 
βαμβακιού.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. α) της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/ 

2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην 
εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους 
τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και 
προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» 
(A΄32), όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του 
άρθρου 46 του ν. 4384/2016 (Α΄ 78),

β) των άρθρων 13 έως και 29 του ν. 2637/1998 «Σύ-
σταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών 
Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων» (A΄200), 

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),

δ) του άρθρου 34 της υπ’ αρ. 104/7056/22/1/2015 
υπουργικής απόφασης «Εθνικές επιλογές, διοικητικά 
μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύ-
σεων κατ’ εκτέλεση του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. 
(Ε.Ε.) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου» (Β’ 147).

2. Τους Κανονισμούς (Ε.Ε.):
α) 2020/2220 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 23ης Δεκεμβρίου 2020, «σχετικά με 
τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη 
στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) τα έτη 2021 και 2022 και για 
την τροποποίηση των κανονισμών (Ε.Ε.) 1305/2013, (ΕΕ) 
1306/2013 και (Ε.Ε.) 1307/2013 όσον αφορά τους πόρους 
και την εφαρμογή τους τα έτη 2021 και 2022 και του 
κανονισμού (E.E.) 1308/2013 όσον αφορά τους πόρους 
και την κατανομή αυτής της στήριξης τα έτη 2021 και 
2022» (ΕΕ L 437/28.12.2020), 

β) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου 17ης Δεκεμβρίου 2013, «για τη θέσπιση κα-
νόνων για τις άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει 
καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής γεωργι-
κής πολιτικής και για την κατάργηση του κανονισμού 
(Ε.Κ.) υπ’ αρ. 637/2008 και του κανονισμού (Ε.Κ.) υπ’ αρ. 
73/2009 του Συμβουλίου» (ΕΕ L 347/20.12.2013), 

γ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013, «σχετικά με τη 
χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση 
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της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των 
κανονισμών (ΕΟΚ) υπ’ αρ. 352/78, (Ε.Κ.) υπ’ αρ. 165/94, 
(Ε.Κ.) υπ’ αρ. 2799/1998, (Ε.Κ.) υπ’ αρ. 814/2000, (Ε.Κ.) υπ’ 
αρ. 1290/2005 και (Ε.Κ.) υπ’ αρ. 485/2008 του Συμβουλί-
ου» (ΕΕ L 347/20.12.2013),

δ) 639/2014 της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014, 
«για τη συμπλήρωση του κανονισμού (Ε.Ε.) υπ’  αρ. 
1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις 
στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαί-
σιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για την τροπο-
ποίηση του παραρτήματος X του εν λόγω κανονισμού» 
(ΕΕ L 181/20.6.2014),

ε) 640/2014 της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014, 
«για τη συμπλήρωση του κανονισμού (Ε.Ε.) υπ’ αρ. 
1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχεί-
ρισης και ελέγχου και τους όρους απόρριψης ή ανάκτη-
σης πληρωμών καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που 
εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση» 
(ΕΕ L 181/20.6.2014), 

στ) 641/2014 της Επιτροπής της 16ης Ιουνίου 2014, 
«για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού 
(Ε.Ε.) υπ’ αρ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες 
ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήρι-
ξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής» (ΕΕ L 
181/20.6.2014) και

ζ) 809/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014, «για 
τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (Ε.Ε.) 
υπ’ αρ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα 
διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης 
και την πολλαπλή συμμόρφωση.» (ΕΕ L 227/31.7.2014).

3. Την υπ’ αρ. 1178/27361/24-03-2015 απόφαση του 
Αν. Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός λεπτομερειών 
χορήγησης της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το 
βαμβάκι σε εκτέλεση του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 
του Συμβουλίου» (Β΄ 430).

4. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 138).

5. Το π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄19).

6. Το υπ’ αρ. 2/23-1-2023 αίτημα της Διεπαγγελματικής 
Οργάνωσης Βάμβακος.

7. Το από 25-1-2023 Εισηγητικό σημείωμα της Διεύ-
θυνσης Συστημάτων Καλλιέργειας και ΠΦΠ.

8. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

Η προβλεπόμενη στην παρ. 4δ του άρθρου 2, της 
υπ΄  αρ. 1178/27361/10-03-2015 υπουργικής απόφα-

σης, ημερομηνία παράδοσης συσπόρου βαμβακιού σε 
εκκοκκιστικές επιχειρήσεις παρατείνεται από τη λήξη 
της και έως τις 17-2-2023. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

  Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2023

Ο Υπουργός 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

Ι

    Αριθμ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1012206 ΕΞ 2023 (2)
Καθορισμός απογευματινής υπερωριακής εργα-

σίας και εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες, τις 

Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’ υπέρ-

βαση του υποχρεωτικού ωραρίου για το προσω-

πικό που υπηρετεί στο Γραφείο του Διοικητή της 

ΑΑΔΕ για το έτος 2023. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το Κεφάλαιο Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-

μοσίων Εσόδων» του μέρους πρώτου του ν. 4389/2016 
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94).

2. Την παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4223/ 2013 (Α’ 287).
3. Τα άρθρα 13 και 47 του ν. 4778/2021 «Μισθολόγιο, 

ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων και άλλες επείγουσες διατάξεις» 
(Α’ 26).

4. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρι-
σης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 011/85/
ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

5. Τον ν. 5004/2022 «Κύρωση του κρατικού προϋπο-
λογισμού οικονομικού έτους 2023» (Α’ 235).

6. Το π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους διατάκτες».

7. Την υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/31-07-2018 από-
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικο-
νομική και Διοικητική Ταξινόμηση του κρατικού προϋ-
πολογισμού» (Β’ 3240).

8. Την υπό στοιχεία 2/181062/ΔΠΓΚ/17-11-2022 
(Β’ 5881) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονο-
μικών «Οικονομική ταξινόμηση του κρατικού προϋπολο-
γισμού και ανάπτυξη του βασικού σχεδίου λογαριασμών 
του λογιστικού πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης».

9. Την υπό στοιχεία οικ. 2/187311/ΔΠΓΚ/19-12-2022 
(ΑΔΑ:62Τ8Η-ΦΓ1) απόφασης του αναπληρωτή Υπουρ-
γού Οικονομικών «Διάθεση των πιστώσεων του κρατικού 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023».

10. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α. 1125859 ΕΞ 2020/ 
23-10-2020 (Β’ 4738) απόφαση του Διοικητή της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».
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11. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 
(Β’ 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμο-
διοτήτων στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις 
δια τάξεις της υποπαρ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του 
ν. 4389/2016.

12. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, 
καθώς και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/ 17-01-2020 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών: «Ανανέωση της 
θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

13. Το γεγονός ότι υφίσταται ανάγκη παροχής εργασί-
ας πέραν του κανονικού ωραρίου, για τους υπαλλήλους 
που υπηρετούν στο Γραφείο του Διοικητή της ΑΑΔΕ, 
όπως τεκμηριώνεται με το υπό στοιχεία ΔΙΟΙΚ. Α.Α.Δ.Ε. 
0000018 ΕΞ 2023/9-1-2023 έγγραφο του Διοικητή.

14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ-
καλείται δαπάνη ύψους 30.000,00€ σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023, η 
οποία είναι εντός των ανώτατων ορίων δαπανών του 
Προϋπολογισμού 2023 της ΑΑΔΕ και θα καλυφθεί από 
τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 1023-
801-0000000, Λογαριασμοί 2120201001 και 2120202001 
(€14.000,00 στον ΑΛΕ 2120201001 και €16.000,00 
στον ΑΛΕ 2120202001), σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Δ.Ο.Δ. Α.Α.Δ.Ε. Δ 1009051 ΕΞ 2023/19-01-2023 (ΑΔΑ: 
ΩΧΘ046ΜΠ3Ζ-4Ξ4) απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 
για την κάλυψη δαπάνης για απογευματινή υπερωρι-
ακή εργασία και εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες, τις 
Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’ υπέρβαση του 
υποχρεωτικού ωραρίου για το προσωπικό που υπηρετεί 
στο Γραφείο του Διοικητή της ΑΑΔΕ για την περίοδο έως 
31/12/2023, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε:
α) απογευματινή υπερωριακή εργασία έως δύο χι-

λιάδες τετρακόσιες (2.400) ώρες, με συνολική δαπάνη 
έως δεκατέσσερις χιλιάδες ευρώ (14.000,00€), για δέκα 
(10) υπαλλήλους του Γραφείου του Διοικητή της ΑΑΔΕ, 
στον Ειδικό Φορέα 1023-801-0000000 και Λογαριασμό 
2120201001, και 

β) νυχτερινή υπερωριακή εργασία και εργασία κατά 
τις Κυριακές, εξαιρέσιμες ημέρες έως δύο χιλιάδες σα-
ράντα (2.040) ώρες και συνολική δαπάνη έως δεκαέξι 
χιλιάδες ευρώ (16.000,00€), για δέκα (10) υπαλλήλους 
του Γραφείου του Διοικητή της ΑΑΔΕ, στον Ειδικό Φορέα 
1023-801-0000000 και Λογαριασμό 2120202001, για τη 
χρονική περίοδο έως 31/12/2023.

Η κατανομή των ωρών υπερωριακής κ.λπ. εργασίας, 
η συγκρότηση συνεργείων υπερωριακής κ.λπ. εργασίας 
και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών που θα 
πραγματοποιηθούν θα γίνεται με απόφαση του Διοικητή 
της ΑΑΔΕ, ο οποίος θα βεβαιώνει και την πραγματοποί-
ηση της ως άνω υπερωριακής κ.λπ. εργασίας.

Η υπερωριακή απασχόληση εκάστου υπαλλήλου δεν 
θα υπερβαίνει ανά εξάμηνο τις α) εκατόν είκοσι (120) 
ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας, β) τις (96) 
ενενήντα έξι ώρες νυχτερινής εργασίας και γ) τις (96) 
ενενήντα έξι ώρες εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαι-
ρέσιμες ημέρες. 

Στην ανωτέρω υπερωριακή κ.λπ. εργασία, μπορούν να 
μετέχουν περισσότεροι υπάλληλοι καθώς και αποσπα-
σμένοι, εντός του ανωτέρω συνολικού αριθμού ωρών 
που εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση.

Η απόφαση έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανου-
αρίου 2023.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2023

O Διοικητής 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ    
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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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