
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπό στοιχεία 
Γ2γ/58241/20.9.2019 υπουργικής απόφασης με 
την οποία χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας ως Τρά-
πεζας Ιστών και Κυττάρων στην εταιρεία με την 
επωνυμία «SADENT Α.Ε.Β.Ε.» (Β΄ 3761).

2 Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας 
και Θρησκευμάτων.

3 Αναγκαίες προσαρμογές του πληροφοριακού 
συστήματος με την ονομασία «Μητρώο Πολι-
τών» του άρθρου 115 του ν. 4483/2017 (Α΄107), 
προκειμένου να καταστεί εφικτή η σύνταξη ή η 
μεταγραφή των ληξιαρχικών πράξεων της παρ. 1
του άρθρου 40 του ν. 344/1976 (Α΄143), όπως 
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 29 
του ν. 4674/2020 (Α΄53).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    Γ2γ/ΓΠ 67782 (1)
Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπό στοιχεία 

Γ2γ/58241/20.9.2019 υπουργικής απόφασης με 

την οποία χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας ως Τρά-

πεζας Ιστών και Κυττάρων στην εταιρεία με την 

επωνυμία «SADENT Α.Ε.Β.Ε.» (Β΄ 3761).

  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επι-

τελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρι-
κής δημόσιας διοίκησης» (Α΄133).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 52, 53 και 64 του ν. 3984/
2011 «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες δι-
ατάξεις» (Α’ 150).

3. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

4. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (Α’ 148).

5. Το π.δ. 26/2008 «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομο-
θεσίας προς την οδηγία 2004/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31.3.2004 για τη 
θέσπιση προτύπων, ποιότητας και ασφάλειας για τη δω-
ρεά, την προμήθεια, τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη συ-
ντήρηση, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρώπινων 
ιστών και κυττάρων (EEL102/7.4.2004) και τις συναφείς 
προς αυτήν οδηγίες 2006/17/ΕΚ (EEL 38/9.2.2006) και 
2006/86/ΕΚ (EEL 294/25.10.2006)» (Α’ 51), καθώς και των 
παραρτημάτων του ως άνω διατάγματος (πλην των δια-
τάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 καθώς και όσων δι-
ατάξεων αφορούν σε Οργανισμούς που είναι υπεύθυνοι 
για την ανθρώπινη εφαρμογή ιστών και κυττάρων), όπως 
αυτό ισχύει μετά την έκδοση του π.δ. 129/2016 (Α’ 229).

6. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019» (Α’ 133).

7. Το π.δ. 6/2001 «Κανονισμός Λειτουργίας του Εθνικού 
Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων» (Α’ 3).

8. Tα από 18.10.2021 και 1.11.2021 έγγραφα του Διευ-
θύνοντος Συμβούλου της εν θέματι εταιρείας με συνημ-
μένα δικαιολογητικά/στοιχεία.

9. Το απόσπασμα πρακτικού της από 2.11.2021 Συ-
νεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού 
Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (θέμα 15ο), με τη θετική 
πρόταση του Οργανισμού για την τροποποίηση της εν 
ισχύ άδειας λειτουργίας της εν λόγω εταιρείας, με την 
αντικατάσταση του επιστημονικά υπευθύνου της Τρά-
πεζας Ιστών και Κυττάρων.

10. Την υπό στοιχεία B1α/οικ. 76742/09.12.2021 εισή-
γηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονο-
μικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας από την οποία 
δεν προκύπτει η πρόκληση επιπλέον δαπάνης σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού.

11. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της εν λόγω από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπό στοιχεία 
Γ2γ/58241/20.9.2019 υπουργική απόφαση (Β΄ 3761), με 
την οποία χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας ως Τράπεζα 
Ιστών και Κυττάρων στην εταιρεία με την επωνυμία 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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«SADENT Α.Ε.Β.Ε.» μόνο σε ό,τι αφορά τον ορισμό του 
Επιστημονικά Υπευθύνου αυτής. Ειδικότερα Επιστημονι-
κά Υπεύθυνος της Τράπεζας Ιστών και Κυττάρων ορίζεται 
ο Κωνσταντίνος Σέργης, Οδοντίατρος, βάσει της από 
1.11.2021 Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Επιστημονι-
κού Υπευθύνου, σε αντικατάσταση του οδοντιάτρου κου 
Νικόλαου Καραπάνου.

Κατά τα λοιπά η τροποποιούμενη και συμπληρούμενη 
απόφαση παραμένει ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα,16 Δεκεμβρίου 2021

 Η Προϊσταμένη
της Γενικής Διεύθυνσης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΕΟΦΙΛΟΥ

Ι

    Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./277/22641 (2)
Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας 

και Θρησκευμάτων. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 119 του ν. 4549/2018 «Δι-

ατάξεις για την Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιο-
νομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - 
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2019 - 2022 και λοιπές διατάξεις» (Α’ 105), όπως ισχύ-
ουν, τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου του 
ν. 4057/2012 (Α΄ 54) και τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2
και 3 και του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40).

2. Το π.δ. 81/2019 με θέμα «Σύσταση, συγχώνευση, με-
τονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός 
των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και 
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119), το π.δ. 84/
2019 με θέμα «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμ-
ματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών 
Τομέων Υπουργείων» (Α΄123), και το π.δ. 2/2021 με θέμα 
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 2).

3. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/1-3-2011 
(Β΄ 323) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων 
και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

4. Την υπ’ αρ. 42/30.9.2020 πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου με θέμα «έγκριση προγραμματισμού προ-
σλήψεων έτους 2021» όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄αρ. 
25/23.6.2021 και 50/4-11-2021 όμοιες αποφάσεις.

5. Το υπό στοιχεία 152698/Ζ2/25-11-21 έγγραφο του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποί-
ησης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου αορίστου χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή 
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ.1 του άρθρου 2 
του ν. 4765/2021 (Α΄ 6).

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατανο-
μής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή ενός (1) ατόμου, σε θέση Ειδικού Τεχνι-
κού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), στο Πανεπι-
στήμιο Αιγαίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2021

Ο Υπουργός
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Ι

Αριθμ. 90475 (3)
    Αναγκαίες προσαρμογές του πληροφοριακού συ-

στήματος με την ονομασία «Μητρώο Πολιτών» 

του άρθρου 115 του ν. 4483/2017 (Α΄107), προ-

κειμένου να καταστεί εφικτή η σύνταξη ή η μετα-

γραφή των ληξιαρχικών πράξεων της παρ. 1 του 

άρθρου 40 του ν. 344/1976 (Α΄143), όπως τρο-

ποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 29 του 

ν. 4674/2020 (Α΄53).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
α. του άρθρου 40 του ν. 344/1976 «Περί ληξιαρχικών 

πράξεων» (Α΄143) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με 
τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4674/2020 (Α΄53),

β. των άρθρων 115 και επ. του ν. 4483/2017 «Ρυθμί-
σεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου ορ-
γάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων 
Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α) - Ρυθμίσεις σχετικές 
με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το 
προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής 
Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις»  
(Α΄107) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,

γ. του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του 
Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή δι-
ακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επεί-
γοντα ζητήματα» (Α΄134),

δ. του ν. 4781/2021 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουρ-
γείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, 
ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας 
και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31),

ε. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσω-
τερικών» (Α΄180),

στ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119),

ζ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄121),

η. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» 
(Α' 123),
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θ. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης» (Α΄85),

ι. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2),

ια΄. την υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επι-
κρατείας» (Β΄2902),

ιβ΄. την υπό στοιχεία Π23ΥΦΥΠ - 46278 (Β΄4495) από-
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερι-
κών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εξωτε-
ρικών Ανδρέα Κατσανιώτη»,

ιγ΄. την υπ’ αρ. 45927/18-6-2021 (Β΄2705) κοινή από-
φαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εξωτερικών περί 
της περιπτωσιολογίας του Ειδικού Ληξιαρχείου κατά τις 
διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 4674/2020 (Α΄53).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

1. Στο πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Πολιτών» 
πραγματοποιούνται οι αναγκαίες προσαρμογές προκει-
μένου:

α. να καταστεί εφικτή η σύνταξη πρωτογενών ληξιαρ-
χικών πράξεων και η μεταγραφή ληξιαρχικών πράξεων 
επιχώριων αρχών της αλλοδαπής, για γεγονότα αστικής 
κατάστασης Ελλήνων πολιτών εγγεγραμμένων κανονικά 
στα ισχύοντα δημοτολόγια της Χώρας, από τους Προ-
ϊστάμενους των Ελληνικών Προξενικών Αρχών ή των 
υπηρετούντων σε αυτές υπαλλήλων που ορίζονται από 
αυτούς,

β. οι έμμισθες ελληνικές Προξενικές Αρχές - όπως 
αυτές διαλαμβάνονται στα ψηφιακά κωδικολόγια του 
Υπουργείου Εξωτερικών - να αποκτήσουν πρόσβαση 

στο πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Πολιτών», για την 
εφαρμογή της παρ. 1. Η προαναφερόμενη πρόσβαση 
στο Πληροφοριακό Σύστημα του Μητρώου Πολιτών πα-
ρέχεται στο Υπουργείο Εξωτερικών αποκλειστικά μέσω 
του δικτύου "Σύζευξις" και γίνεται με ασφαλή τρόπο 
(όπως πρόσβαση μέσω vpn), ο οποίος θα καθοριστεί 
με ευθύνη του Υπουργείου Εξωτερικών.

2. Κάθε Προξενική Αρχή αποτελεί ξεχωριστό Ληξιαρ-
χείο. Οι χρήστες κάθε Ληξιαρχείου- Προξενικής Αρχής 
έχουν αποκλειστική πρόσβαση με πλήρη δικαιώμα-
τα ανάγνωσης και επεξεργασίας των δεδομένων των 
ληξιαρχικών πράξεων που συνέταξε το συγκεκριμένο 
Ληξιαρχείο στο οποίο έχουν οριστεί ως χρήστες. Οι 
χρήστες ενός Ληξιαρχείου μπορούν να καταχωρίζουν 
νέες πράξεις, μεταβολές ή διορθώσεις πράξεων, καθώς 
και να τυπώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα ληξι-
αρχικών πράξεων που έχουν εκδοθεί από το εν λόγω 
Ληξιαρχείο.

3. Ο χρόνος έναρξης εφαρμογής της παρούσας ισχύει 
από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Εξωτερικών Εσωτερικών

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Επικρατείας

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ   



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ77642 Τεύχος B’ 6090/22.12.2021

*02060902212210004*

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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