
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’  αρ. 2/37345/0004/2010 
απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέ-
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οι-
κονομικών «Απογραφή προσωπικού του Δημοσί-
ου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και 
σύσταση της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής» (Β’ 784).

2 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 68168/05.07.2022 από-
φασης για την «Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού 
Οργάνωσης της ΜΟΝΑΔΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ της ΔΙΑ-
ΧΕΙΡΙΣΗΣ αναπτυξιακών προγραμμάτων (Μ.Ο.Δ.) 
Α.Ε.» (Β’ 3607).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. οικ. 113186 ΕΞ 2022  (1)
Τροποποίηση της υπ’  αρ. 2/37345/0004/2010 

απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέ-

ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 

Οικονομικών «Απογραφή προσωπικού του Δη-

μοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθ-

μού και σύσταση της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής» 

(Β’ 784). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
- Του Μέρους Ε’ του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα 

Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλή-
λων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄ 26) όπως συμπληρώθηκε και ισχύει από 
τις όμοιες του ν. 4325/2015 (Α΄ 47).

- Του άρθρο δεύτερου του ν. 3845/2010 «Μέτρα για 
την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής 
οικονομίας από τα κράτη μέλη της Ζώνης του ευρώ και 
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» (Α΄ 65).

- Του Κεφαλαίο Δεύτερου «Σύστημα Βαθμολογικών 
Προαγωγών και Μισθολογικής Εξέλιξης των υπαλλήλων 
του Κράτους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
Α΄ και Β’ βαθμού και άλλων φορέων του Δημόσιου Το-
μέα και συναφείς διατάξεις» του ν. 4024/2011 «Συντα-
ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο 

εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του 
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 
2012- 2015» (Α΄ 226).

- Του άρθρου 12 του ν.  4093/2012 «Έγκριση Με-
σοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγι-
κής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του 
ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημο-
σιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (Α΄ 222).

- Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) _ 
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).

- Του Κεφαλαίου Β’ του άρθρου 7 του ν. 4354/2015 «Μι-
σθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, 
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου 
και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσί-
ου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και 
των Δ.Ε.Κ.Ο. του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) 
και άλλες μισθολογικές διατάξεις» (Α΄ 176).

- Της παρ. 1 του άρθρου 101 του ν. 4389/2016 «Επεί-
γουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δη-
μοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμί-
σεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94).

- Του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Δι-
οικητικής Ανασυγκρότησης» (Α΄ 161).

- Του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτε-
ρικών» (Α΄ 180).

- Του π.δ.  142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Α΄  181),όπως τροποποιήθηκε με τον 
ν. 4646/2019.

- Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
κυβέρνηση 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).

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

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

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

- Της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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- Του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

- Της υπ’ αρ. 2/37345/0004/2010 (Β’ 784) απόφασης 
«Απογραφή προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και 
των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και σύσταση της Ενιαίας Αρχής 
Πληρωμής» των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερι-
κών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι με την παρούσα 
απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατι-
κού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε το άρθρο 12 της υπ’ αρ. 2/37345/0004/ 
4-6-2010 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 784) όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ.  6 της υπό στοιχεία 
ΕΑΠ2003486ΕΞ2013/5-12-2013 (Β’ 3091), προσθέτοντας 
στο τέλος νέα παράγραφο, ως εξής:

«Οι ως άνω Φορείς έχουν τη δυνατότητα δημιουργίας 
εξατομικευμένου πίνακα κωδικών κρατήσεων στο σύ-
στημα της ΕΑΠ. Μέσω αυτού παρέχεται η δυνατότητα 
χρήσης 7 ψήφιων κωδικών που ξεκινούν από 49999 και 
με τη συμπλήρωση στο τέλος δυο επιπλέον ψηφίων από 
το 01 έως το 99 τους οποίους θα χαρακτηρίζουν οι ίδιοι 
ανάλογα με τη χρήση τους αναφέροντας και το λογα-
ριασμό ΙΒΑΝ στον οποίο θα αποδίδεται το ποσό που 
ανά περίπτωση θα παρακρατείται από τους δικαιούχους 
μισθοδοσίας. Μέσω αυτής της ενέργειας παρέχεται η 
δυνατότητα να τακτοποιούνται οφειλές προς τους ίδιους 
(αχρεωστήτως ληφθείσες αποδοχές) ή Τρίτους (συλλό-
γους, διατροφές, κατασχέσεις).

Τα ανωτέρω θα διενεργούνται στα αρχεία μισθοδο-
σίας που υποβάλλονται στο σύστημα πληρωμής της 
ΕΑΠ μέσω των κάτωθι τύπων περιόδων (Period Type) 
πληρωμής:

• Τύπος περιόδου 1: Αφορά σε προπληρωμή - προ-
καταβολή.

• Τύπος περιόδου 11: Αφορά σε δεδουλευμένες αμοι-
βές που καταβάλλονται, βασικά, σε υπαλλήλους ιδιωτι-
κού δικαίου, σε συμβασιούχους έργου όπου δεν προ-
βλέπεται να πληρώνονται μέσω Χ.Ε. κ.α.

• Τύπος περιόδου 12: Αφορά σε προκαταβολή που 
τυχόν δικαιούται να λάβει μισθοδοτούμενος, έναντι κα-
ταβολής δεδουλευμένης αμοιβής. * Ο «κύκλος» κλείνει 
με XML αρχείο με τύπο περιόδου (Period Type) 13.

• Τύπος περιόδου 13: Αφορά στην εξόφληση που λαμ-
βάνει ο μισθοδοτούμενος για δεδουλευμένη αμοιβή, για 
την οποία προηγούμενα έλαβε προκαταβολή. βλ. τύπο 
περιόδου (Period Type) 12 ** Αφορά μόνον σε αμοιβές 
ΝΠΔΔ και ΟΤΑ.

• Τύπος περιόδου 14: Αφορά, σε ορισμένα επιδόματα - 
αμοιβές που καταβάλλονται δεδουλευμένα (π.χ. έξοδα 
κίνησης, επίδομα παραγωγικότητας κ.α.).

• Τύπος περιόδου 15: Αφορά σε δεδουλευμένες αμοι-
βές, όπως περιγράφονται στον τύπο περιόδου (Period 
Type) 14.

• Τύπος περιόδου 16: Αφορά σε δεδουλευμένες αμοι-
βές (μισθός ή ορισμένα επιδόματα) τρέχοντα μήνα (όπου 
αυτό προβλέπεται).

• Τύποι περιόδου 25 και 26: Αφορούν σε δεδουλευμέ-
νες αποδοχές ακατάσχετων πληρωμών που εναρμονί-
ζονται στις εκάστοτε ανάγκες των ενταγμένων Φορέων.

Οι ανωτέρω τύποι περιόδου (Period Type) πληρωμής 
χρησιμοποιούνται για τη διαδικασία καταβολής των πά-
σης φύσεως αμοιβών που βαρύνουν τον κρατικό προϋ-
πολογισμό όπως αυτή περιγράφεται στα άρθρα 10 και 
12 της παρούσης, μέσω του συστήματος πληρωμής της 
ΕΑΠ».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Αυγούστου 2022 

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Εσωτερικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

I

    Αριθμ. 77877 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 68168/05.07.2022 από-

φασης για την «Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού 

Οργάνωσης της ΜΟΝΑΔΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ της ΔΙΑ-

ΧΕΙΡΙΣΗΣ αναπτυξιακών προγραμμάτων (Μ.Ο.Δ.) 

Α.Ε.» (Β’ 3607). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. 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).

2. Το άρθρο 33 «Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης 
Μ.Ο.Δ. Α.Ε.» του ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και 
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προ-
γραμματική περίοδο 2007 - 2013» (Α΄ 267), με τον οποίο 
το καταστατικό της Εταιρείας τροποποιήθηκε και κωδι-
κοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο.

3. Την υπ’  αρ. 68168/05.07.2022 απόφαση για την 
«Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Οργάνωσης της 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ της ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ αναπτυξιακών 
προγραμμάτων (Μ.Ο.Δ.) Α.Ε.» (Β’ 3607).

4. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο 
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13-06-2012 (ΕΕL 156/2012) στο ελληνικό 
δίκαιο, τροποποίηση του νόμου 3419/2005 (Α΄ 297) και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 265) και ιδίως το άρθρο 35.

5. Τον ν. 4914/2022 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμο-
γή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματι-
κή Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας 
«Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 61) και ιδίως το άρθρο 33 αυτού.

6. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων» (Α΄ 15).

7. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους. Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
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8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

9. Την υπ’ αρ. 604/29.07.2022 απόφαση του Δ.Σ. της 
ΜΟΔ Α.Ε.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 68168/05.07.2022 από-
φασης για την «Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Ορ-
γάνωσης της ΜΟΝΑΔΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ της ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
αναπτυξιακών προγραμμάτων (Μ.Ο.Δ.) Α.Ε.» (Β’ 3607), 
ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ
Η παρ. 2 του άρθρου 16 της υπ’ αρ. 68168/05.07.2022 

απόφασης για την «Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού 
Οργάνωσης της ΜΟΝΑΔΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ της ΔΙΑΧΕΙ-
ΡΙΣΗΣ αναπτυξιακών προγραμμάτων (Μ.Ο.Δ.) Α.Ε.» 
(Β’ 3607) αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

«Για τον υπολογισμό των ημερών της ετήσιας κανονι-
κής άδειας λαμβάνεται υπόψη η προϋπηρεσία του εργα-

ζομένου σε οποιοδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε 
σχέση εργασίας. Η ετήσια αναπροσαρμογή της προϋ-
πηρεσίας λογίζεται από 1ης Ιανουαρίου εκάστου έτους. 
Η ετήσια κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε μέσα στο 
έτος χορηγείται υποχρεωτικά μέχρι την 31η Αυγούστου 
του επόμενου έτους. Ειδικά για το υπόλοιπο κανονικής 
άδειας του έτους 2021, η περίοδος χορήγησης αδειών 
που δεν έχουν ληφθεί προηγουμένως, παρατείνεται μέ-
χρι την 31η Δεκεμβρίου 2022».

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αρ. 68168/ 
05.07.2022 απόφαση για την «Έγκριση Εσωτερικού Κα-
νονισμού Οργάνωσης της ΜΟΝΑΔΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ της 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ αναπτυξιακών προγραμμάτων (Μ.Ο.Δ.) 
Α.Ε.» (Β’ 3607),

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 2 Αυγούστου 2022

Ο Υπουργός

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ   
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*02042681108220004*

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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