
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 12027 ΕΞ 2022/
31.01.2022 κοινής απόφασης του Υπουργού και 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Κα-
θορισμός ελάχιστου επιτοκίου χορήγησης των 
δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικό-
τητας από τους τραπεζικούς φορείς προς του δι-
καιούχους» (Β’ 322).

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1124/
18-6-2015 (Β’ 1196) απόφασης της Γενικής Γραμ-
ματέως Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οι-
κονομικών, περί του καθορισμού της διαδικασίας 
εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 65Α του 
Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.  4174/2013, 
Α’  170), σχετικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που 
εκδίδεται από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και 
ελεγκτικές εταιρείες, εγγεγραμμένους στο δημό-
σιο Μητρώο του ν. 4449/2017 (Α’ 7), αναφορικά με 
τον χρόνο υποβολής αυτού.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 153666 ΕΞ 2022 (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 12027 ΕΞ 2022/

31.01.2022 κοινής απόφασης του Υπουργού και 

του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Κα-

θορισμός ελάχιστου επιτοκίου χορήγησης των 

δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικό-

τητας από τους τραπεζικούς φορείς προς του δι-

καιούχους» (Β’ 322). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98).
2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λει-

τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών 
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133) και 
ιδίως την παρ. 22 του άρθρου 119 αυτού.

3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’ 181).

4. Το 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).

5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

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

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

8. Την υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

9. Τον ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματο-
δότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελλη-
νικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας 
και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το 
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Α’ 135) και ιδίως 
το άρθρο τέταρτο αυτού.

10. Την υπ’ αρ. 2021/0159/17.06.2021 πρόταση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκτελεστική απόφαση 
του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του 
Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας.

11. Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφα-
ση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την 
έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 
10152/21 ADD 1).

12. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 
2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας (L 57/17).

13. Τον ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή 
δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 207) και ει-
δικότερα τα άρθρα 270-281 αυτού.

14. Τον ν. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτι-
κού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α’  130).

15. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 
17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγο-
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ριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά 
κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης 
(L 187/1).

16. Τη Δανειακή Σύμβαση μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, εκπροσωπούμενης από την Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή και της Ελληνικής Δημοκρατίας, εκπροσωπούμενης 
από τον Υπουργό Οικονομικών και τον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, που υπεγράφη στην Αθήνα στις 
20 Ιουλίου 2021 και στις Βρυξέλλες στις 26 Ιουλίου 2021 
και κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4822/2021 
(Α’ 135).

17. Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους γενικούς δημοσιονο-
μικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπο-
λογισμό της Ένωσης (L 193/1).

18. Το από 11.10.2022 και με α.π. 1521 ενημερωτικό 
έγγραφο του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέ-
ους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) σε εφαρμογή του άρθρου τέταρτου του 
ν. 4822/2021 (Α’ 135).

19. Την υπ’ αρ. 152337/19-10-2022 εισήγηση της Γενι-
κής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργεί-
ου Οικονομικών, από την οποία προκύπτει ότι από την 
παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 12027 ΕΞ 2022/

31.01.2022 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός ελάχι-
στου επιτοκίου χορήγησης των δανείων του Ταμείου 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας από τους τραπεζικούς 
φορείς προς του δικαιούχους» (Β’ 322), ως εξής και μόνο 
στα ακόλουθα σημεία, ήτοι τροποποιούνται τα άρθρα 
1, 2 και 3 αυτής και η ως άνω απόφαση διαμορφώνεται 
ως εξής:

«Άρθρο 1
Σε εφαρμογή του άρθρου τέταρτου του ν. 4822/2021 

(Α’ 135), το ελάχιστο επιτόκιο χορήγησης των δανείων 
του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας από τους 
τραπεζικούς φορείς προς τους δικαιούχους, ορίζεται 
σταθερό:

α) Για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως ορί-
ζονται στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 
(L 187/1), σε ποσοστό 0,35%,

β) για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, σε ποσοστό 1%.

Άρθρο 2
1) Το επιτόκιο του άρθρου 1 ισχύει για όσες δανειακές 

συμβάσεις συναφθούν μεταξύ των τραπεζικών φορέων 
και των δικαιούχων με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας από την έναρξη ισχύος της παρού-
σας και μέχρι την έναρξη ισχύος τυχόν απόφασης τρο-
ποποίησης της παρούσας, με την οποία αναθεωρείται 
το ελάχιστο επιτόκιο του άρθρου 1.

2) Η περ. β του άρθρου 1 δεν καταλαμβάνει όσες επι-
χειρήσεις έχουν ήδη συνάψει, το αργότερο 1 (μία) ημε-
ρολογιακή ημέρα προ της δημοσίευσης της παρούσας, 

σύμβαση με ανεξάρτητο Αξιολογητή για τον έλεγχο του 
επενδυτικού τους σχεδίου και οι οποίες εξακολουθούν 
να καταλαμβάνονται από σταθερό επιτόκιο σε ποσοστό 
0,35%.

Άρθρο 3
Το επιτόκιο του άρθρου 1 είναι το ελάχιστο και δύναται 

κατά περίπτωση να είναι υψηλότερο, υπολογιζόμενο 
με βάση τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 8 της 
υπό στοιχεία 120536 ΕΞ 2021/30.09.2021 απόφασης του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’ 4522), όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 4
Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή της 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή της 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2022

Ο Υπουργός Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ι   

 Αριθμ. 1141 (2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1124/

18-6-2015 (Β’ 1196) απόφασης της Γενικής Γραμ-

ματέως Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικο-

νομικών, περί του καθορισμού της διαδικασίας 

εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 65Α του 

Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, 

Α’ 170), σχετικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που 

εκδίδεται από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και 

ελεγκτικές εταιρείες, εγγεγραμμένους στο δημό-

σιο Μητρώο του ν. 4449/2017 (Α’ 7), αναφορικά 

με τον χρόνο υποβολής αυτού.

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 65Α του ν. 4174/2013 «Φο-

ρολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 170),
β) του Κεφαλαίου 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) και ειδικότερα των 
άρθρων 1, 2, 7, 13, 14, 17 και 41 αυτού,

γ) της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4308/2014 «Ελλη-
νικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 251),

δ) του ν. 4449/2017 «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετή-
σιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών κατα-
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στάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου 
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 7),

ε) της παρ. 1 του άρθρου 119 του ν. 4548/2018 «Ανα-
μόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» (Α’ 104),

στ) του άρθρου 69 του ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχει-
ρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σή-
ματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, 
λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 86),

ζ) του άρθρου 10 του ν. 3190/1955 «Περί Εταιρειών 
Περιορισμένης Ευθύνης» (Α’ 91) και

η) της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/
23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

2. Την υπ’ αρ. 1/20.1.2016 πράξη του Υπουργικού Συμ-
βουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με το πρώτο 
εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και 
τις: υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του 
Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και υπό στοιχεία 5294 
ΕΞ 2020/17.1.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονομικών, με θέμα: «Ανανέωση της θητείας του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

3. Το υπό στοιχεία 2762 ΕΞ./20-10-2022 έγγραφο της 
Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων.

4. Την ανάγκη τροποποίησης της προθεσμίας ηλεκτρο-
νικής υποβολής των ετήσιων φορολογικών πιστοποιητι-
κών προς διευκόλυνση των υπόχρεων οντοτήτων.

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
Τροποποιούμε την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1124/18-6-2015 

(Β’ 1196) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών ως εξής:

Οι παρ. 6 και 7 του άρθρου 3 αντικαθίστανται ως εξής:
«6. Σχέδιο του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού 

υποβάλλεται στην ελεγχόμενη επιχείρηση, οπωσδήποτε 
μετά την υποβολή της δήλωσης φόρου εισοδήματος και 
το αργότερο μέχρι τη δέκατη (10η) ημέρα του ενδέκατου 
(11ου) μήνα από τη λήξη της ελεγχόμενης διαχειριστικής 
περιόδου. Η ελεγχόμενη επιχείρηση διατυπώνει εγγρά-
φως προς τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή τις παρατηρήσεις 
της επί των ευρημάτων του ελέγχου, εντός δεκαπέντε 
(15) ημερών από την ημερομηνία υποβολής σε αυτήν 
του Σχεδίου της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης.

7. Το Ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό γνωστοποιεί-
ται εγγράφως στην ελεγχόμενη επιχείρηση και οριστικο-
ποιείται με την ηλεκτρονική υποβολή του στη σχετική 
βάση δεδομένων που τηρεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημο-
σίων Εσόδων στην οποία έχουν πρόσβαση οι ορκωτοί 
ελεγκτές λογιστές για την Έκθεση Φορολογικής Συμμόρ-
φωσης που εκδίδουν και οι ελεγκτικές εταιρείες μόνο για 
τις Εκθέσεις που εκδίδονται από τα μέλη τους, καθώς και 
οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις μόνο για τα στοιχεία που τις 
αφορούν. Η ως άνω ηλεκτρονική υποβολή πραγματο-
ποιείται έως το τέλος του ενδέκατου (11ου) μήνα από τη 
λήξη της ελεγχόμενης διαχειριστικής περιόδου».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2022

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   
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*02054732410220004*

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,




