
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’  αρ. 11506/2.7.2018 απόφα-
σης Υπουργού Τουρισμού «Κανονισμός Λειτουργί-
ας των Τμημάτων Μετεκπαίδευσης του Υπουργεί-
ου Τουρισμού» (Β’ 2705), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με την υπ’ αρ. 4111/6.3.2020 όμοια απόφα-
ση (Β’ 1203) και την υπ’ αρ. 11369/6.6.2022 όμοια 
απόφαση (Β’ 3002/14.6.2022 - Διόρθ. σφαλμ. στο 
Β’ 3212/23.6.2022).

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 
ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της 
ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’  4738), ως προς τον 
ανακαθορισμό αρμοδιότητας Τμήματος της Δι-
εύθυνσης Διαχείρισης Υποδομών (ΔΙ.Δ.ΥΠΟΔ.) 
της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-
νησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) και Τμήματος της υφιστάμενης 
Διεύθυνσης Ελέγχων (Δ.ΕΛ.) της Γενικής Διεύθυν-
σης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) και κατόπιν 
της παύσης λειτουργίας αυτής, Τμήματος της Δι-
εύθυνσης Ελεγκτικών Διαδικασιών (ΔΙ.ΕΛ.ΔΙ.) της 
Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας (Γ.Δ.Φ.).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

     Αριθμ. 24371 (1) 
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 11506/2.7.2018 απόφα-

σης Υπουργού Τουρισμού «Κανονισμός Λειτουργί-

ας των Τμημάτων Μετεκπαίδευσης του Υπουργεί-

ου Τουρισμού» (Β’ 2705), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει με την υπ’ αρ. 4111/6.3.2020 όμοια απόφα-

ση (Β’ 1203) και την υπ’ αρ. 11369/6.6.2022 όμοια 

απόφαση (Β’ 3002/14.6.2022 - Διόρθ. σφαλμ. στο 

Β’ 3212/23.6.2022).

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 1077/1980 «Περί 

απασχολήσεως και μετεκπαιδεύσεως μισθωτών τουρι-
στικών επιχειρήσεων» (Α’ 225).

2. Την παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 3105/2003 «Του-
ριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον 
τουρισμό και άλλες διατάξεις» (Α’ 29).

3. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 112), σε συνδυασμό με το Κεφ. ΙΑ’(Ψηφιακή Διαφά-
νεια - Πρόγραμμα Διαύγεια) του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4109/2013 «Κατάρ-
γηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου 
και του ευρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση Γενικής 
Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 16).

5. Το π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρι-
σμού» (Α’ 157).

6. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

7. Την υπ’  αρ. 281/11.01.2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Τουρισμού «Ανάθε-
ση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Τουρισμού, Σοφία 
Ζαχαράκη» (Β’ 35).

8. Την υπ’ αρ. 11506/2.7.2018 απόφαση Υπουργού 
Τουρισμού «Κανονισμός Λειτουργίας των Τμημάτων 
Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου τουρισμού» (Β’ 2705), 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’  αρ. 4111/6.3.2020 
όμοια απόφαση (Β’ 1203) και την υπ’ αρ. 11369/6.6.2022 
όμοια απόφαση (Β’ 3002/14.6.2022- Διόρθ. σφαλμ. στο 
Β’ 3212/23.6.2022).

9. Την ανάγκη συμπλήρωσης του υφιστάμενου Κα-
νονισμού Λειτουργίας των Τμημάτων Μετεκπαίδευσης.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
του Υπουργείου Τουρισμού, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
24350/29.12.2022 εισήγηση της περ. ε της παρ. 5 του 
άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), της Προϊσταμένης 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 11506/2.7.2018 απόφασης 
του Υπουργού Τουρισμού «Κανονισμός Λειτουργίας των 
Τμημάτων Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού» 
(Β’ 2705), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αρ. 
4111/6.3.2020 όμοια απόφαση (Β’ 1203) και την υπ’ αρ. 
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11369/6.6.2022 όμοια απόφαση (Β’ 3002/14.6.2022 - Δι-
όρθ. σφαλμ. στο Β’ 3212/23.6.2022), ως ακολούθως:

Στο άρθρο 7 προστίθεται νέα παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Κατ’ εξαίρεση με απόφαση του Υπουργού Τουρι-

σμού δύναται να λειτουργήσουν Τμήματα Μετεκπαίδευ-
σης και με μικρότερο αριθμό μετεκπαιδευόμενων από 
την παρ. 1».

Η απόφαση αυτή ισχύει από την εκπαιδευτική περίοδο 
2022-2023.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2022

Η Υφυπουργός
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Ι

    Αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1140270 ΕΞ 2022 (2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 

ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της 

ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-

μοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738), ως προς τον 

ανακαθορισμό αρμοδιότητας Τμήματος της Διεύ-

θυνσης Διαχείρισης Υποδομών (ΔΙ.Δ.ΥΠΟΔ.) της 

Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-

σης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) και Τμήματος της υφιστάμενης 

Διεύθυνσης Ελέγχων (Δ.ΕΛ.) της Γενικής Διεύθυν-

σης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) και κατό-

πιν της παύσης λειτουργίας αυτής, Τμήματος της 

Διεύθυνσης Ελεγκτικών Διαδικασιών (ΔΙ.ΕΛ.ΔΙ.) 

της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας (Γ.Δ.Φ.). 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ 
ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου του 

ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή 
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρω-
τικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και 
ειδικότερα του άρθρου 2, των παρ. 1 και 3 του άρθρου 
6, του άρθρου 7, των περ. ββ’ και γγ’ της υποπαρ. θ’ της 
παρ. 4, των παρ. 1 και 5 του άρθρου 14, καθώς και των 
παρ. 1 έως 5 του άρθρου 41 αυτού,

β) του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133).

2. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-
2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738) και ειδικότερα τα 
άρθρα 25 και 37 αυτής.

3. Τα από 29/12/2022 (τρία) μηνύματα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Δι-
οίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.).

4. Την υπ’ αρ. 1 της 20.1.2016 Πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμμα-

τέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών» (ΥΟΔΔ 18), σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του 
άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 
39/3/ 30.11.2017 (ΥΟΔΔ 689) του Συμβουλίου Διοίκησης 
της ΑΑΔΕ και υπ’ αρ. 5294 ΕΞ 2020/17.1.2020 (ΥΟΔΔ 27) 
του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.».

5. Την ανάγκη αποσαφήνισης της Υπηρεσίας που είναι 
αρμόδια για τη μελέτη και εισήγηση προσαρμογής του 
θεσμικού πλαισίου και κατάρτισης κανονιστικών πρά-
ξεων, εγκυκλίων και οδηγιών για θέματα, που αφορούν 
στη χρήση Φ.Η.Μ., καθώς και στον καταλογισμό και στην 
επιβολή προστίμων σε περιπτώσεις παραβιάσεων ή πα-
ραβάσεων επί των Φ.Η.Μ. ή μη συμμόρφωσης με την 
υποχρέωση χρήσης τους.

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

Α. Ανακαθορίζουμε αρμοδιότητα του Τμήματος «Ε’ - 
Συστημάτων Ηλεκτρονικών Εμπορικών Συναλλαγών 
και Λοιπών Συστημάτων» της Διεύθυνσης Διαχείρισης 
Υποδομών (ΔΙ.Δ.ΥΠΟΔ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) της ΑΑΔΕ, καθώς 
και του Τμήματος «Α’ - Ψηφιακής Απεικόνισης Συναλ-
λαγών και Διαβίβασης Δεδομένων» της υφιστάμενης 
Διεύθυνσης Ελέγχων (Δ.ΕΛ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φο-
ρολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) και κατόπιν της παύσης 
λειτουργίας αυτής, του ομώνυμου Τμήματος της Διεύ-
θυνσης Ελεγκτικών Διαδικασιών (ΔΙ.ΕΛ.ΔΙ.) της Γενικής 
Διεύθυνσης Φορολογίας (Γ.Δ.Φ.). Β. Ύστερα από τα ανω-
τέρω, τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 
ΕΞ2020/23.10.2020 «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738) απόφαση, 
ως κατωτέρω:

1) Από την ημερομηνία δημοσιεύσεως της παρούσας:
α) Στο άρθρο 25 «Διεύθυνση Διαχείρισης Υποδομών 

(ΔΙ.Δ.ΥΠΟΔ.)» αυτής, αντικαθιστούμε την περ. (η) της 
υποπαρ. «V. Τμήμα Ε’ - Συστημάτων Ηλεκτρονικών Εμπο-
ρικών Συναλλαγών και Λοιπών Συστημάτων» της παρ. 3 
αυτού, ως εξής: 

«(η) Η εξυπηρέτηση εξειδικευμένων τεχνικής φύσεως 
ερωτημάτων που αφορούν στους Φ.Η.Μ.»

β) Στο άρθρο 37 «Διεύθυνση Ελέγχων (Δ.ΕΛ.)» αυτής, 
όπως αυτό ισχύει μέχρι την ημερομηνία εφαρμογής των 
διατάξεων της υποπαρ. Ι. της παρ. Α’ της υπό στοιχεία Δ. 
ΟΡΓ. Α 1121847 ΕΞ 2022/22-11-2022 απόφασης (Β’ 6002), 
αντικαθιστούμε την περ. (α) της υποπαρ. «Ι. Τμήμα Α’ - 
Ψηφιακής Απεικόνισης Συναλλαγών και Διαβίβασης Δε-
δομένων» της παρ. 3 αυτού, ως εξής:

«(α) Η μελέτη και η εισήγηση για την προσαρμογή του 
θεσμικού πλαισίου και για την κατάρτιση κανονιστικών 
πράξεων, εγκυκλίων και οδηγιών για θέματα, που αφο-
ρούν στην τήρηση λογιστικών αρχείων (βιβλίων και 
έκδοση στοιχείων) και στη χρήση Φορολογικών Ηλε-
κτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), καθώς και στον κατα-
λογισμό και στην επιβολή προστίμων σε περιπτώσεις: 
αα) παραβιάσεων ή παραβάσεων επί των Φ.Η.Μ. ή μη 
συμμόρφωσης με την υποχρέωση χρήσης τους και ββ) 
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μη συμμόρφωσης με τις κείμενες διατάξεις, περί τήρη-
σης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων, με βάση τις διαμορ-
φούμενες συνθήκες, τάσεις, μεταβολές και απαιτήσεις 
του ευρύτερου οικονομικού περιβάλλοντος και του φο-
ροελεγκτικού και φοροεισπρακτικού μηχανισμού, καθώς 
και η μέριμνα για την ερμηνεία αυτών»

2) Από την ημερομηνία ισχύος των διατάξεων της υπο-
παρ. Ι. της παρ. Α’ της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1121847 ΕΞ 
2022/22.11.2022 απόφασης (Β’ 6002), στο άρθρο 37 «Δι-
εύθυνση Ελεγκτικών Διαδικασιών (ΔΙ.ΕΛ.ΔΙ.)» της ανω-
τέρω απόφασης, αντικαθιστούμε την περ. (α) της υπο-
παρ. «Ι. Τμήμα Α’ - Ψηφιακής Απεικόνισης Συναλλαγών 
και Διαβίβασης Δεδομένων» της παρ. 3 αυτού, ως εξής:

«(α) Η μελέτη και η εισήγηση για την προσαρμογή του 
θεσμικού πλαισίου και για την κατάρτιση κανονιστικών 
πράξεων, εγκυκλίων και οδηγιών για θέματα, που αφο-
ρούν στην τήρηση λογιστικών αρχείων (βιβλίων και 
έκδοση στοιχείων) και στη χρήση Φορολογικών Ηλε-
κτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), καθώς και στον κατα-

λογισμό και στην επιβολή προστίμων σε περιπτώσεις: 
αα) παραβιάσεων ή παραβάσεων επί των Φ.Η.Μ. ή μη 
συμμόρφωσης με την υποχρέωση χρήσης τους και ββ) 
μη συμμόρφωσης με τις κείμενες διατάξεις, περί τήρη-
σης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων, με βάση τις διαμορ-
φούμενες συνθήκες, τάσεις, μεταβολές και απαιτήσεις 
του ευρύτερου οικονομικού περιβάλλοντος και του φο-
ροελεγκτικού και φοροεισπρακτικού μηχανισμού, καθώς 
και η μέριμνα για την ερμηνεία αυτών.»

Γ. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 
ΕΞ 2020/23.10.2020 (Β’ 4738) απόφαση.

Δ. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τις ημερομηνίες 
που ορίζονται στις επιμέρους διατάξεις αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2022

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   
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*02071883112220004*

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,




