
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης ενστάσε-
ων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτά-
σεων ένταξης στα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027 
[(ένσταση της παρ. 7 του άρθρου 36 του ν. 4914/
2022 (Α’ 61)].

2 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2/7742/0022/12.05.2009
κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ωρι-
αίας αντιμισθίας έκτακτου εκπαιδευτικού προ-
σωπικού (Ε.Ε.Π.) Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού 
(Α.Ε.Ν.)» (Β΄1007).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 110565 (1)
Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης ενστάσε-

ων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτά-

σεων ένταξης στα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027 

[(ένσταση της παρ. 7 του άρθρου 36 του ν. 4914/

2022 (Α’ 61)]. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4914/2022 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμο-

γή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματι-
κή Περίοδο 2021- 2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρίας 
"Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε." και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 61) και ειδικότερα την παρ. 16 του άρθρου 
63, την παρ. 7 του άρθρου 36, την περ. στ της παρ. 2 του 
άρθρου 37 και την παρ. 1 του άρθρου 47.

2. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, 
Α’ 45) και ειδικότερα το άρθρο 25.

3. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικο-
νομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 15).

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. Την υπ’ αρ. 51875/07.05.2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

7. Tις αρχές, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τα άρθρα 8, 20, 21, 41, 42, 47 και 51 του 
Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζει:

Τον καθορισμό της διαδικασίας άσκησης και εξέτασης 
ενστάσεων εκ μέρους των δυνητικών δικαιούχων των 
Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2021-2027 επί των αποτελεσμά-
των της αξιολόγησης πράξεων, για χρηματοδότηση από 
τα Προγράμματα του άρθρου 3 του ν. 4914/2022, όπως 
περιγράφεται στα παρακάτω άρθρα.

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

1. Η παρούσα εφαρμόζεται μετά την έκδοση των 
αποτελεσμάτων αξιολόγησης των υποβληθεισών προ-
τάσεων κάθε σταδίου σε όλες τις προσκλήσεις που εκ-
δίδονται από τις Διαχειριστικές Αρχές των Τομεακών και 
Περιφερειακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021 - 2027, 
και από τους Ενδιάμεσους Φορείς που ορίζονται για να 
ασκήσουν καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής, υπό την 
ευθύνη και την εποπτεία της, εξαιρουμένων των Προ-
γραμμάτων INTERREG.

2. Η παρούσα εφαρμόζεται και στις προσκλήσεις προς 
τους δυνητικούς δικαιούχους πράξεων κρατικών ενισχύ-
σεων και ενισχύσεων ήσσονος σημασίας ή προς τους 
αποδέκτες της ενίσχυσης στην περίπτωση ενισχύσεων 
ήσσονος σημασίας όπου δικαιούχος ορίζεται ο φορέ-
ας που χορηγεί την ενίσχυση. Η εκάστοτε απόφαση 
προκήρυξης των πράξεων αυτών δύναται να περιέχει 
συμπληρωματικές προς την παρούσα διατάξεις για την 
υποβολή των ενστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 47 του 
ν. 4914/2022.

Άρθρο 2
Δικαίωμα άσκησης ένστασης

Δικαίωμα άσκησης ένστασης κατά της απόφασης 
απόρριψης ή ένταξης (ενδικοφανούς προσφυγής κατά 
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την έννοια του άρθρου 25 του ν. 2690/1999) έχουν οι 
δυνητικοί δικαιούχοι που συμμετέχουν στη διαδικασία 
υποβολής και αξιολόγησης προτάσεων, στο πλαίσιο πρό-
σκλησης για την ένταξη πράξεων στα Προγράμματα του 
άρθρου 1 της παρούσας. Η ένσταση ασκείται από τον 
δυνητικό δικαιούχο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του ή το 
νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο.

Άρθρο 3
Προθεσμία και τρόπος άσκησης ένστασης

1. Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως ή ηλεκτρονικά 
ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο το οποίο καθιστά εφικτό 
τον ακριβή προσδιορισμό της ημέρας και ώρας κατάθε-
σής της (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ΟΠΣ/ΟΠΣΚΕ ή άλλο 
κατάλληλο μέσο).

2. Η ένσταση ασκείται ενώπιον του οργάνου που εξέ-
δωσε την εκάστοτε προσβαλλόμενη απόφαση και απευ-
θύνεται προς τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές, τους Εν-
διάμεσους φορείς ή τους λοιπούς φορείς του άρθρου 1.

3. Η ένσταση ασκείται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 
επτά (7) εργασίμων ημερών από την επομένη ημέρα της 
κοινοποίησης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης. Στο 
πλαίσιο αυτό και για την ερμηνεία ζητημάτων σχετικών 
με την προθεσμία τυγχάνει εφαρμογής το άρθρο 60 του 
Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Άρθρο 4
Περιεχόμενο ένστασης -
Συμπληρωματικά στοιχεία

1. Η ένσταση αναφέρει απαραιτήτως την πράξη κατά 
της οποίας στρέφεται και περιέχει τους ειδικότερους 
λόγους για τους οποίους η εν λόγω πράξη οφείλει κατά 
τη γνώμη του ενιστάμενου να αναμορφωθεί, είτε λόγω 
έλλειψης νομιμότητας της πράξης είτε για λόγους ουσίας.

2. Επίσης, περιλαμβάνει όλα τα δικαιολογητικά και 
λοιπά υποστηρικτικά έγγραφα που τεκμηριώνουν το 
σχετικό αίτημα.

3. Εάν απαιτούνται περισσότερες πληροφορίες ή δι-
ευκρινίσεις για την εξέταση της ένστασης, ζητούνται 
από την αρμόδια Υπηρεσία ή επιτροπή η οποία έχει την 
ευθύνη εισήγησης στο αρμόδιο όργανο για την αποδο-
χή ή απόρριψη της ένστασης και προσκομίζονται εντός 
της τασσόμενης κάθε φορά προθεσμίας. Μέχρι την προ-
σκόμισή τους αναστέλλεται η προθεσμία της παρ. 3 του 
άρθρου 5.

Άρθρο 5
Εξέταση της ένστασης,
προθεσμία έκδοσης απόφασης και κοινοποίηση

1. Αρμόδιο όργανο για την αποδοχή ή απόρριψη της 
ένστασης είναι το όργανο που έχει κάθε φορά εκδώσει 
την προσβαλλόμενη απόφαση (άμεσα εποπτεύον όργα-
νο του άρθρου 34 του ν. 4914/2022), μετά από εισήγηση 
της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής, Ενδιάμεσου Φορέα 
ή άλλου Φορέα ή της τυχόν Επιτροπής που έχει συσταθεί 
για το σκοπό αυτό ή που έχει σχετική αρμοδιότητα. Στο 
πλαίσιο αυτό τυγχάνουν εφαρμογής τα άρθρα 7, 13 και 
14 του ν. 2690/1999 (Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις).

2. Λόγο απόρριψης της ένστασης δύναται να αποτελεί 
και η εξάντληση της δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης 
ή του Προγράμματος.

3. Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων εκδίδονται εντός 
προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ένστασης. Στο 
πλαίσιο αυτό και για την ερμηνεία ζητημάτων σχετικών 
με την προθεσμία τυγχάνει εφαρμογής το άρθρο 60 του 
Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

4. Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων κοινοποιούνται 
αμελλητί στους δυνητικούς δικαιούχους εγγράφως ή 
ηλεκτρονικά ή με οποιαδήποτε άλλο μέσο το οποίο κα-
θιστά εφικτό τον ακριβή προσδιορισμό της ημέρας και 
ώρας κοινοποίησής τους (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 
ΟΠΣ/ΟΠΣΚΕ ή άλλο κατάλληλο μέσο).

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη-
μοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2022

Ο Υφυπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 2814.1/82224/2022 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2/7742/0022/12.05.2009

κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ωρι-

αίας αντιμισθίας έκτακτου εκπαιδευτικού προ-

σωπικού (Ε.Ε.Π.) Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτι-

κού (Α.Ε.Ν.)» (Β΄1007). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. 
α) Την παρ. 8 του άρθρου 14 του ν. 2638/1998 «Ορ-

γάνωση και λειτουργία της Ναυτικής Εκπαίδευσης, μι-
σθολογικές ρυθμίσεις για το προσωπικό αυτής και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 204).

β) Το ν.δ. 99/1973 «Περί συστάσεως Κεφαλαίου Ναυ-
τικής Εκπαίδευσης και ρυθμίσεως θεμάτων αναφερομέ-
νων εις την Δημοσίαν Ναυτικήν Εκπαίδευσιν» (Α΄ 173).

γ) Το ν.δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των ΝΠΔΔ» (Α΄204), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν.δ. 369/1976 
«περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του ν.δ. 496/
1974» (Α΄164).

δ) Το άρθρο 40 του ν. 849/1978 «Περί παροχής κινή-
τρων δια την ενίσχυσιν την περιφερειακής και οικονομι-
κής αναπτύξεως της Χώρας» (Α’ 232), όπως συμπληρώθη-
κε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993 «Αύξηση συντάξεων 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 57).

ε) Την υπ’ αρ. 86005/3165/06.07.1981 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας
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«Περί κυρώσεως Οικονομικού Κανονισμού Κεφαλαίου 
Ναυτικής Εκπαιδεύσεως (Β΄ 424).

στ) Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005,
Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α΄133).

ζ) Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄121).

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

θ) Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805).

2. Το υπ’ αρ. 2814.1-2/71340/07.10.2022 εισηγητικό 
σημείωμα του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρε-
σιών Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
σύμφωνα με το οποίο:

α) Δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

β) Προκαλείται, κατ΄εκτίμηση, πρόσθετη δαπάνη σε 
βάρος του προϋπολογισμού του Κεφαλαίου Ναυτικής 
Εκπαίδευσης:

αα) Ύψους 223.706 € για το τρέχον έτος και 575.244 € 
ετησίως σε βάρος του ΚΑΕ 0267 «Επιμίσθιο υπαλλήλων 
και ιδιωτών που διδάσκουν σε σχολές».

ββ) Ύψους 29.351 € για το τρέχον έτος και 74.475 € ετη-
σίως σε βάρος του ΚΑΕ 0561 «Εισφορές στον ΕΦΚΑ για 
μισθωτούς με σχέση εργασίας: α. Ιδιωτικού Δικαίου και
β. δημοσίου δικαίου που είτε έχουν προσληφθεί μετά 
την 01.01.2011 είτε υπάγονταν μέχρι 31.12.2016 βάσει 
ειδικών διατάξεων σε ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό κα-
θεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών πλην Δημο-
σίου».

γ) Υφίστανται επαρκείς εγγεγραμμένες πιστώσεις 
στους ΚΑΕ 0267 και 0561 του προϋπολογισμού οικ. έτους 
2022 του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης και θα κα-
τανεμηθούν αντίστοιχες πιστώσεις στους προϋπολογι-
σμούς των επόμενων οικονομικών ετών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Οι υποπερ. (i) και (iii) της περ. Α της παρ. 1 της υπ’ 

αρ. 2/7742/0022/12.05.2009 απόφασης των Υπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, 
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής «Καθορισμός Ωρι-
αίας Αντιμισθίας Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπι-
κού (Ε.Ε.Π.) Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.)» 
(Β΄1007), τροποποιούνται ως εξής:

«i) Επιστημονικοί Συνεργάτες ναυτικών μαθημάτων με 
πλήρη προσόντα 23,25 ευρώ».

«iii) Εργαστηριακοί Συνεργάτες ναυτικών μαθημάτων 
με πλήρη προσόντα 20,37 ευρώ».

2. Οι υποπερ. (i) και (iii) της περ. B της παρ. 1 της υπ’ 
αρ. 2/7742/0022/12.05.2009 απόφασης των Υπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αι-
γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής τροποποιούνται ως εξής:

«i) Επιστημονικοί Συνεργάτες ναυτικών μαθημάτων με 
μειωμένα προσόντα σε 22,49 ευρώ».

«iii) Εργαστηριακοί Συνεργάτες ναυτικών μαθημάτων 
με μειωμένα προσόντα σε 19,46 ευρώ».

Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 

01.09.2022.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 17 Νοεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας και
Οικονομικών Νησιωτικής Πολιτικής

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ   
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*02059582211220004*

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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