
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού του Λιμε-
νικού Ταμείου Ζακύνθου Ν.Π.Δ.Δ. για το α΄ εξάμη-
νο του έτους 2023.

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΔΘΤΟΚ Δ 
1026126 ΕΞ 2017/27-01-2017 απόφασης του Διοι-
κητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Έσοδων 
«Εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος τελωνειακής 
αποταμίευσης» (Β’ 810).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ.26/5 (1)
   Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού του Λιμε-

νικού Ταμείου Ζακύνθου Ν.Π.Δ.Δ. για το α΄ εξά-

μηνο του έτους 2023. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρι-

σης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

β) Του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων» (Α’ 176).

γ) Το π.δ. 113/2010 (Α΄ 194). 
δ) Το π.δ. 269/1988 «Οργανισμός Λειτουργίας του Λι-

μενικού Ταμείου Ζακύνθου» (Α΄ 120).
ε) Τις περί Λιμενικών Ταμείων διατάξεις (β.δ. 14/1939, 

Α’ 24).
2. Την υπ’  αρ. 2814.4/92821/30-12-2022 απόφαση 

Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής περί 
έγκρισης Προϋπολογισμού Λ.Τ. Ζακύνθου οικ. έτους 
2023.

3. Την υπ’  αρ. 107/20-12-2022 απόφαση Λιμενικής 
Επιτροπής Ζακύνθου του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου, 
αποφασίζει:

1. Την έγκριση πραγματοποίησης, απογευματινής 
υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή, μέχρι τριακόσιες 
εξήντα (360) ώρες, για τρείς (3) τακτικούς υπαλλήλους 
που υπηρετούν στο Λιμενικό Ταμείο Ζακύνθου, από τη 
δημοσίευση της παρούσης μέχρι και 30-06-2023, προς 
αντιμετώπιση εποχικών, εκτάκτων και πάγιων αναγκών 
έτους 2023 και ειδικότερα προς:

- Επίβλεψη των πάσης φύσεως παρεμβάσεων που 
εκτελεί το Λ.Τ. Ζακύνθου στη ζώνη αρμοδιότητάς του.

- Άμεση αποκατάσταση των βλαβών που προκύπτουν 
στα δίκτυα ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης καθώς και των 
λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων αρμοδιότητας του Λ.Τ. 
Ζακύνθου στην παραλιακή ζώνη.

- Έλεγχος και καταγραφή των παραχωρούμενων χώ-
ρων στη χερσαία ζώνη λιμένος για τοποθέτηση τραπε-
ζοκαθισμάτων, μικροπωλητών υπαίθριου εμπορίου κ.λπ.

- Έγκαιρη διεκπεραίωση των πάσης φύσεως λογιστι-
κών-οικονομικών υποχρεώσεων του Λ.Τ. Ζακύνθου.

- Ο αριθμός του προσωπικού που θα απασχολείται 
υπερωριακά κάθε φορά, καθώς και ο αριθμός των ωρών, 
θα εξαρτηθεί από τις πραγματικές υπηρεσιακές ανάγκες 
και θα καθοριστεί με απόφαση του Προέδρου του Λιμε-
νικού Ταμείου Ζακύνθου. Το ωράριο υπερωριακής απα-
σχόλησης ορίζεται από τη λήξη του ημερήσιου ωραρίου 
έως 21:00 μ.μ. καθημερινά, εκτός Σαββάτου, Κυριακής 
και αργιών. Υπεύθυνος για τον έλεγχο πραγματοποίησής 
τους ορίζεται ο Πρόεδρος του Λ.Τ. Ζακύνθου. Οι ώρες 
υπερωριακής απασχόλησης δεν δύναται να υπερβαίνουν 
τις εκατόν είκοσι (120) το εξάμηνο, ανά υπάλληλο.

2. Η προκαλούμενη δαπάνη που θα προκύψει από την 
ανωτέρω αιτία ύψους 3.000,00 €, θα καλυφθεί από τις 
εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΚΑ 0261 «Αποζημίωση 
για υπερωριακή εργασία» του εγκεκριμένου Προϋπο-
λογισμού του Λ.Τ. Ζακύνθου οικ. έτους 2023.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και ισχύει από τη δημοσίευσή της.

  Ζάκυνθος, 2 Ιανουαρίου 2023

Ο Πρόεδρος
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΛΕΣΣΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

9 Ιανουαρίου 2023 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 10

51



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ52 Τεύχος B’ 10/09.01.2023

    Αριθμ. Α.1002 (2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΔΘΤΟΚ Δ 

1026126 ΕΞ 2017/27-01-2017 απόφασης του Δι-

οικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Έσο-

δων «Εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος τελω-

νειακής αποταμίευσης» (Β’ 810).

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 22-30, 210-225 και 237-242 του Κανο-

νισμού (ΕΕ) αρ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου και του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2013 για τη 
θέσπιση του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (L 269),

β) των άρθρων 8-11, 13-18, 164, 171, 177-180, 182 
και 201-203 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 
2015/2446 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2015 για τη 
συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 952/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον 
αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικούς με ορισμένες από 
τις διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (L 343),

γ) των άρθρων 8, 12, 14-15, 260-261, 264 και 266-
267 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 της 
Επιτροπής της 24ης Νοεμβρίου 2015 για τη θέσπιση 
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξε-
ων του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του 
Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (L 343),

δ) των άρθρων 14-15 και 22 του κατ’ εξουσιοδότη-
ση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/341 της Επιτροπής της 17ης 
Δεκεμβρίου 2015 για τη συμπλήρωση του Κανονισμού 
(ΕΕ) αρ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου όσον αφορά μεταβατικούς κανόνες 
για ορισμένες διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού 
Κώδικα για τις περιπτώσεις που τα σχετικά ηλεκτρονικά 
συστήματα δεν έχουν τεθεί ακόμη σε λειτουργία και την 
τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 
2446/2015 της Επιτροπής (L 69),

ε) του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, 
Α’265) και ειδικότερα της παρ. 3 του άρθρου 33, των 
άρθρων 41, 142 και επ. αυτού,

στ) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του 
ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή 
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτι-
κών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδι-
κότερα της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 
7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,

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

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-01-2013 
(Β’ 130 και 372) κοινή απόφαση του Υπουργού και Υφυ-
πουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημο-
σίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυ-
ασμό με τις διατάξεις της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 
41 του ν. 4389/2016 (Α’ 94).

3. Την υπό στοιχεία ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026126 ΕΞ 2017/
27-01-2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Εφαρμογή του ειδικού κα-
θεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης» (Β’ 810).

4. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξη 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 του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 
41 του ν.4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’  αρ. 39/3/
30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ 689) του Συμβουλίου Διοίκησης 
της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανα-
νέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων».

5. Την ανάγκη επικαιροποίησης και εναρμόνισης της 
υπό στοιχεία ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026126 ΕΞ 2017/27-01-2017 
απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Εφαρμογή του ει-
δικού καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης», με τις 
κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
σχετικά με το ειδικό καθεστώς της τελωνειακής απο-
ταμίευσης.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπο-
λογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

Η υπό στοιχεία ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026126 ΕΞ2017/
27-01-2017 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Εφαρμογή 
του ειδικού καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης» 
τροποποιείται, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Οι περ. β) και γ) της παρ. 2 του άρθρου 4 «Προϋποθέ-

σεις χορήγησης της άδειας» αντικαθίστανται, ως ακο-
λούθως:

«β) προκειμένου περί Α.Ε. και Ε.Π.Ε., το τελευταίο εν 
ισχύ καταστατικό, το οποίο έχει αναρτηθεί, ηλεκτρονικά, 
στο Γ.Ε.ΜΗ.

γ) προκειμένου περί Α.Ε., το πρακτικό του Διοικητικού 
Συμβουλίου, σχετικά με την εκπροσώπηση της εταιρίας, 
το οποίο έχει αναρτηθεί, ηλεκτρονικά, στο Γ.Ε.ΜΗ.».

Άρθρο 2
Η παρ. 1 του άρθρου 5 «Παροχή εγγύησης» αντικαθί-

σταται, ως ακολούθως:
«1. Για τη λειτουργία του καθεστώτος τελωνειακής 

αποταμίευσης και την υπαγωγή εμπορευμάτων σε αυτό 
απαιτείται η κατάθεση εγγύησης, συνολικής ή μεμονω-
μένης.

Συνολική εγγύηση κατατίθεται, κατόπιν αιτήματος 
του ενδιαφερομένου, με έγκριση από τις αρμόδιες τε-
λωνειακές αρχές, κατά τον χρόνο έκδοσης της άδειας 
λειτουργίας της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης.

Μεμονωμένη εγγύηση κατατίθεται με την υποβολή 
έκαστης διασάφησης, για την υπαγωγή εμπορευμάτων 
στο καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης.

Ως τελωνείο εγγύησης θεωρείται:
α) σε περίπτωση σύστασης συνολικής εγγύησης, η 

αρμόδια για την έκδοση της άδειας λειτουργίας της 
αποθήκης αποταμίευσης τελωνειακή αρχή,
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β) σε περίπτωση σύστασης μεμονωμένης εγγύησης, το 
τελωνείο υπαγωγής, στο οποίο υποβάλλεται και γίνεται 
αποδεκτή η διασάφηση για υπαγωγή εμπορευμάτων στο 
καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης.».

Άρθρο 3
Η παρ. 2 του άρθρου 8 «Υπαγωγή - Παραμονή εμπο-

ρευμάτων στο καθεστώς» αντικαθίσταται, ως ακολού-
θως:

«2. Ο διαχειριστής της αποθήκης γνωστοποιεί, στο 
Τελωνείο Ελέγχου, τη φυσική παραλαβή των εμπορευ-
μάτων.».

Άρθρο 4
Η παρ. 5 του άρθρου 9 «Λογιστική αποθήκης - Κατά-

σταση αποθεμάτων» αντικαθίσταται, ως ακολούθως:
«5. Ο διαχειριστής της αποθήκης γνωστοποιεί, σε κάθε 

περίπτωση, στο Τελωνείο Ελέγχου, τον αριθμό καταχώ-
ρησης στην τηρούμενη λογιστική αποθήκης για κάθε 
διασάφηση αποταμίευσης, καθώς και για κάθε μεταβολή 
που περιγράφεται στην ανωτέρω παράγραφο.».

Άρθρο 5
Η παρ. 2 του άρθρου 14 «Εκκαθάριση του καθεστώ-

τος» αντικαθίσταται, ως ακολούθως:
«2. Για τα αποταμιευμένα εμπορεύματα που υφίστα-

νται φυσική απομείωση του βάρους ή του όγκου τους, 
αρμόδια Επιτροπή που απαρτίζεται από έναν τελωνειακό 
υπάλληλο του Τελωνείου Ελέγχου και έναν χημικό της 

Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους 
καθορίζει τα ποσοστά φυσικής απομείωσης των εμπο-
ρευμάτων αυτών ή εφαρμόζει, αναλογικά, τα ποσοστά 
φυσικής απομείωσης που έχουν καθορισθεί για τα ίδια 
ενωσιακά εμπορεύματα με απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 65 
του ν. 2960/2001. Εάν κρίνεται απαραίτητο, λόγω της 
φύσης των εμπορευμάτων, ζητείται η συνδρομή υπαλ-
λήλου άλλης αρμόδιας του είδους των εμπορευμάτων 
δημόσιας αρχής.

Η εν λόγω Επιτροπή για την πιστοποίηση της φυσικής 
απομείωσης και τον ορισμό των ποσοστών αυτής, συ-
ντάσσει σχετικό πρωτόκολλο, στο οποίο καταγράφεται 
η ακριβής περιγραφή του προϊόντος, ο τρόπος καθο-
ρισμού του ποσοστού φυσικής απομείωσης και τυχόν 
διαπιστώσεις της Επιτροπής.».

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2022

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   
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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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