
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Υγείας.

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1044/2012 
(Β΄ 463) Α.Υ.Ο. - Καθορισμός ποσοτήτων αλκοο-
λούχων και καπνικών προϊόντων που παραλαμ-
βάνουν η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης του 
Ευξείνου Πόντου και τα μέλη του αλλοδαπού 
προσωπικού αυτής.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./106/8851 (1)
Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Υγείας. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

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

(Α΄ 105) «Διατάξεις για την Ολοκλήρωση της Συμφωνίας 
Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμί-
σεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατη-
γικής 2019 - 2022 και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν, τις 
διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου του ν. 4057/2012 
(Α΄ 54) και τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 10
και του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40).

2. Το π.δ. 81/2019 (Α΄119) «Σύσταση, συγχώνευση, 
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορι-
σμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσι-
ών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων», το π.δ. 2/
2021 (Α΄ 2) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» και το π.δ. 84/2019 (Α΄ 12) «Σύ-
σταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

3. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/
01-03-2011 (Β΄ 323) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης και Οικονομικών για τον καθορισμό των προ-
τεραιοτήτων και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

4. Το υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π. οικ. 30477/14-05-2021 έγ-
γραφο του Υπουργείου Υγείας.

5. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης 
του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή προ-
σλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 2 του 
ν. 4675/2021 (Α΄ 6).

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

Την κατανομή οκτώ (8) Ιατρών που διορίζονται σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του ν. 2920/2001, όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει, (πρακτικό της υπ΄ αρ. 31ης/08-04-2021
Συνεδρίασης του Πενταμελούς Ειδικού Συμβουλίου 
Επιλογής), σε Φορείς εποπτείας του Υπουργείου Υγείας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Ιουνίου 2021

Ο Υπουργός

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ   

Ι

 Αριθμ. Α. 1129 (2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1044/2012 

(Β΄ 463) Α.Υ.Ο. - Καθορισμός ποσοτήτων αλκοο-

λούχων και καπνικών προϊόντων που παραλαμ-

βάνουν η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης του 

Ευξείνου Πόντου και τα μέλη του αλλοδαπού 

προσωπικού αυτής. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
α. του ν. 2380/1996 (Α΄ 38) με τον οποίο κυρώθηκε η 

Συμφωνία για την ίδρυση της Τράπεζας Εμπορίου και 
Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου και ειδικότερα τα άρ-
θρα 44 και 52,

β. του ν. 2707/1999 (Α΄ 78) με τον οποίο κυρώθηκε η 
Συμφωνία Έδρας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυ-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ξης του Ευξείνου Πόντου και ειδικότερα τα άρθρα 3, 12 
καθώς και την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 4 του 
ανωτέρω άρθρου 12,

γ. του ν. 2859/2000 «Κώδικας ΦΠΑ» (Α΄ 248) και ει-
δικότερα της υποπερ. ββ΄ της περ. στ΄ της παρ. 1 του 
άρθρου 27,

δ. του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» 
(Α΄ 265) και ειδικότερα της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 68,

ε. της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1044/2012 (Β΄ 463) Α.Υ.Ο. 
«Καθορισμός της διαδικασίας απαλλαγής από Φ.Π.Α., 
δασμό, Ε.Φ.Κ., τέλος ταξινόμησης και ειδικό φόρο πολυ-
τελείας, κατά περίπτωση, της αγοράς αγαθών και λήψης 
υπηρεσιών και της εισαγωγής αγαθών από την Τράπεζα 
Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου και τα 
μέλη του αλλοδαπού προσωπικού αυτής»,

στ. της παρ. 32 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Δ6Α 
1015213 ΕΞ 2013/28-01-2013 (Β΄ 130 και Β΄ 372) από-
φασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού 
Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατά-
ξεις της παρ. 3α του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94),

ζ. της υπ’ αρ. 1/20-1-2016 πράξης του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 
(Α΄ 94), όπως ισχύουν και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/
30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης 
της Α.Α.Δ.Ε. και υπό στοιχεία 5294ΕΞ2020/17-01-2020 
του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27), όπως δημοσιεύθηκε στο (Υ.Ο.Δ.Δ. 27),

η. των άρθρων του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 4389/2016 
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄94),

θ. της υπό στοιχεία Δ ΟΡΓ.Α 1125859ΕΞ2020/23.10.2020 
απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 4738).

2. Την ανάγκη καθορισμού των όρων, προϋποθέσεων 
και δικαιολογητικών καθώς και της διαδικασίας παρα-
λαβής με απαλλαγή από τις δασμοφορολογικές επιβα-
ρύνσεις αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων 
από την Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου 
Πόντου (εφεξής η «Τράπεζα») και από τα μέλη του αλλο-
δαπού προσωπικού αυτής.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αντικατάσταση της παρ. 3 του άρθρου 2
της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1044/2012 (Β΄ 463) Α.Υ.Ο.

Η παρ. 3 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1044/2012 
(Β΄ 463) Α.Υ.Ο. αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

«Για την απαλλαγή από Φ.Π.Α εξαιρουμένων των αγα-
θών του άρθρου 2Α, τα αγαθά που αγοράζονται και οι 

υπηρεσίες που λαμβάνονται από την εγχώρια αγορά, 
καθώς και τα αγαθά που εισάγονται από τρίτες χώρες, 
πρέπει να υπερβαίνουν τα διακόσια πενήντα (250) ευρώ, 
χωρίς Φ.Π.Α., ανά φορολογητέα αξία εισαγωγής ή συναλ-
λαγής, αντίστοιχα. Δεν μπορούν να τύχουν απαλλαγής τα 
αγαθά που αγοράζονται για επενδυτικούς ή εμπορικούς 
σκοπούς».

Άρθρο 2
Προσθήκη άρθρου 2Α στην υπό στοιχεία
ΠΟΛ. 1044/2012 (Β΄ 463) Α.Υ.Ο.

Μετά το άρθρο 2 προστίθεται άρθρο 2Α στην υπό 
στοιχεία ΠΟΛ 1044/2012 (Β΄ 463) Α.Υ.Ο., ως ακολούθως:

« Άρθρο 2Α
Ανώτατες δικαιούμενες ποσότητες
αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων -
Διαδικασία παραλαβής

1. Οι ποσότητες αλκοολούχων ποτών και καπνικών 
προϊόντων που δύνανται να παραλαμβάνουν η Τράπεζα 
και τα μέλη του αλλοδαπού προσωπικού της με απαλ-
λαγή από δασμό, Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α. για την κάλυψη των 
υπηρεσιακών και προσωπικών αναγκών τους αντίστοιχα 
χορηγούνται ανά ημερολογιακό έτος και δεν δύνανται 
να υπερβαίνουν τις ακόλουθες ποσότητες:

α) Όσον αφορά στην Τράπεζα:
αα) ογδόντα (80) φιάλες αποστάγματα, λικέρ και άλλα 

οινοπνευματώδη ποτά
αβ) πενήντα (50) φιάλες οίνου
αγ) εκατό (100) φιάλες μπύρας
Η φιάλη των περιπτώσεων (αα) και (αβ) να μην υπερ-

βαίνει το ένα (1) λίτρο
αδ) χίλια (1000) τεμάχια τσιγάρων ή άλλα προϊόντα κα-

πνού που υποκαθίστανται για το σύνολο ή μέρος αυτής 
της κατανομής με τις εξής κλίμακες:

- ένα (1) πούρο ή (παρόμοιο είδος) που ζυγίζει λιγότε-
ρο από 3 γραμμάρια = τρία (3) τσιγάρα

- ένα (1) πούρο ή (παρόμοιο είδος) που ζυγίζει περισ-
σότερο από 3 γραμμάρια = έξι (6) τσιγάρα

- πενήντα (50) γραμμάρια καπνού = ογδόντα (80) τσι-
γάρα.

β) Όσον αφορά στα μέλη του αλλοδαπού προσω-
πικού της Τράπεζας (ανά μέλος): βα) εκατό (100) φιά-
λες αποστάγματα, λικέρ και άλλα οι οινοπνευματώδη 
ποτά ββ) διακόσιες (200) φιάλες οίνου βγ) πεντακόσιες 
(500) φιάλες μπύρας Η φιάλη στις περιπτώσεις (βα) και
(ββ) να μην υπερβαίνει το ένα (1) λίτρο

βδ) δέκα χιλιάδες (10.000) τεμάχια τσιγάρων ή άλλα 
προϊόντα καπνού που υποκαθίστανται για το σύνολο ή 
μέρος αυτής της κατανομής με τις εξής κλίμακες:

- ένα (1) πούρο ή (παρόμοιο είδος) που ζυγίζει λιγότε-
ρο από 3 γραμμάρια = τρία (3) τσιγάρα

- ένα (1) πούρο ή (παρόμοιο είδος) που ζυγίζει περισ-
σότερο από 3 γραμμάρια = έξι (6) τσιγάρα

- πενήντα (50) γραμμάρια καπνού = ογδόντα (80) τσι-
γάρα.

2. α) Για την παραλαβή αλκοολούχων ποτών και καπνι-
κών προϊόντων από το δικαιούχο απαλλαγής πρόσωπο, 
της περ. α της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, υποβάλλεται 
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στην αρμόδια τελωνειακή αρχή το προβλεπόμενο κατά 
περίπτωση τελωνειακό παραστατικό (Δ.Ε.Φ.Κ. ή Ε.Δ.Ε.) 
στο όνομα της Τράπεζας. Με το τελωνειακό παραστατικό 
συνυποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

αα) Έντυπο «Ατέλεια Εισαγωγής» θεωρημένο από τη 
Διεύθυνση Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών

αβ) Τιμολόγιο πώλησης
β) Για την παραλαβή αλκοολούχων και καπνικών προϊ-

όντων από τα δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα, της περ. β
της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, υποβάλλεται στην 
αρμόδια τελωνειακή αρχή το προβλεπόμενο κατά πε-
ρίπτωση τελωνειακό παραστατικό (Δ.Ε.Φ.Κ. ή Ε.Δ.Ε.) στο 
όνομα της Τράπεζας (για λογαριασμό του δικαιούχου 
ατέλειας προσώπου). Με το τελωνειακό παραστατικό 
συνυποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

βα) Έντυπο «Ατέλεια Εισαγωγής» θεωρημένο από τη 
Διεύθυνση Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών

ββ) Κάρτα εκδοθείσα από την Τράπεζα κατ’ εφαρμο-
γή της παρ. 2 του άρθρου 18 της Συμφωνίας Έδρας βγ) 
Τιμολόγιο πώλησης βδ) Βεβαίωση της Τράπεζας με την 
οποία θα πιστοποιείται η ημερομηνία ανάληψης των 
καθηκόντων του μέλους του προσωπικού.

3. Η απαλλαγή χορηγείται ανά ημερολογιακό έτος, 
με αναγωγή στις ποσότητες που αντιστοιχούν στο 1/12 
της συνολικής ετήσιας ποσότητας για κάθε μήνα από το 
μήνα ανάληψης των καθηκόντων.

4. Ως ημερολογιακό έτος νοείται, το χρονικό διάστη-
μα από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου εκάστου 
έτους. Ποσότητες που δεν παρελήφθησαν εντός του 
ημερολογιακού έτους δεν δύναται να προσαυξήσουν 
τις ποσότητες του επόμενου έτους.»

Άρθρο 3
Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 3
της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1044/2012 (Β΄ 463) Α.Υ.Ο.

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 3 της υπό 
στοιχεία ΠΟΛ.1044/2012 Α.Υ.Ο. αντικαθίσταται ως ακο-
λούθως:

«Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2Α, για 
τη χορήγηση της απαλλαγής από δασμό, Φ.Π.Α., Ε.Φ.Κ. 

κατά την εισαγωγή αγαθών ή την παραλαβή υποκείμε-
νων σε Ε.Φ.Κ. αγαθών από φορολογική αποθήκη του
ν. 2960/2001, υποβάλλεται για λογαριασμό της Τράπεζας 
στην αρμόδια τελωνειακή αρχή το προβλεπόμενο κατά 
περίπτωση τελωνειακό παραστατικό (Ε.Δ.Ε. ή Δ.Ε.Φ.Κ.) 
στο οποίο επισυνάπτεται το ανωτέρω θεωρημένο αντί-
γραφο της αίτησης της Τράπεζας.».

Άρθρο 4
Τροποποίηση του άρθρου 5 της
υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1044/2012 (Β΄ 463) Α.Υ.Ο.

Η παρ. 2 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1044/2012 
(Β'463) Α.Υ.Ο. τροποποιείται και προστίθεται νέα παρ. 3, 
ως ακολούθως:

«Άρθρο 5
Αρμόδιες Τελωνειακές αρχές

«2. Αρμόδια Τελωνειακή Αρχή για τον ατελή τελωνισμό 
των καυσίμων θέρμανσης από την Τράπεζα και τα μέλη 
του αλλοδαπού προσωπικού της ορίζεται το Γ΄ Τελωνείο 
Ε.Φ.Κ. Θεσσαλονίκης.

3. Αρμόδια Τελωνειακή Αρχή για τον ατελή τελωνι-
σμό των οινοπνευματωδών και καπνικών προϊόντων 
που παραλαμβάνονται από την Τράπεζα και τα μέλη του 
αλλοδαπού προσωπικού της, τον έλεγχο και την παρα-
κολούθηση αυτών, ορίζεται το Α΄ Τελωνείο Εισαγωγής, 
Ε.Φ.Κ. και Εφοδίων Πειραιά».

Άρθρο 5
Τελικές διατάξεις

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 3 Ιουνίου 2021

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   
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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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