
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 52415 ΕΞ 2022 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/ 

28.09.2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουρ-

γού Οικονομικών περί καθορισμού Συστήματος 

διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των 

Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικό-

τητας. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 

νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α΄ 133).

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

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

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

8. Τα άρθρα 270 έως και 281 του ν. 4738/2020 «Ρύθ-
μιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες 

διατάξεις» (Α΄207) και ιδίως του άρθρου 272 για την 
σύσταση στο Υπουργείο Οικονομικών της αυτοτελούς 
Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.

9. Τον ν. 4772/2021 «Διενέργεια Γενικών Απογραφών 
έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγου-
σες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων 
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επείγουσες 
δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 17).

10. Toν ν. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτι-
κού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 130) και ιδίως το 
άρθρο 189 περί ορισμού της Επιτροπής Δημοσιονομικού 
Ελέγχου ως αρμόδιας για τον έλεγχο του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

11. Τον ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρημα-
τοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της 
Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μετα-
ξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημο-
κρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις 
για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Α΄ 135) 
και ιδίως του άρθρου τρίτου αυτού.

12. Τα άρθρα 82 και 83 του ν. 4864/2021 «Στρατηγικές 
επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλο-
ντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές 
και στρατηγικές επενδύσεις, δημιουργία πλαισίου για τις 
εταιρείες τεχνοβλαστούς και άλλες επείγουσες διατάξεις 
για την ανάπτυξη» (Α’ 237) για τη χρηματοδότηση των 
έργων του Ταμείου Ανάκαμψης.

13. Τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147).

14. Τον ν. 4413/2016 «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσε-
ων παραχώρησης Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμ-
βάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 148).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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15. Τον ν. 3389/2005 «Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιω-
τικού Τομέα» (Α’ 232).

16. Τον ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των 
νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α’ 107) και 
ιδίως τις υποπαρ. Β.2 έως Β.11 αυτού για τη σύσταση της 
Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων.

17. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχεί-
ρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).

18. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 257/06.11.2020 κοινή από-
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομι-
κών «Διορισμός Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντο-
νισμού Ταμείου Ανάκαμψης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 931).

19. Την υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπα-
νών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ» 
(Β΄2857).

20. Την υπ’ αρ. 35259/24.03.2021 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
«Σύσταση και Λειτουργία Λογαριασμού για την εθνική 
χρηματοδότηση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (Β’ 1197).

21. 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).

22. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/240 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου
2021 για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης
(L 57/1).

23. Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης 
Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες 
που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένω-
σης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 1296/2013, 
(ΕΕ) 1301/2013, (ΕΕ) 1303/2013, (ΕΕ) 1304/2013, (ΕΕ) 
1309/2013, (ΕΕ) 1316/2013, (ΕΕ) 223/2014, (ΕΕ) 283/2014 
και της υπό στοιχεία 541/2014/ΕΕ απόφασης και για την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 966/2012
(L 193/1)

24. 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 
(στο εξής το «Σ.Α.Α.»).

25. Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση 
της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικό-
τητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1).

26. Την  υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021
(Β’ 4498) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικο-
νομικών περί καθορισμού του Συστήματος Διαχείρισης 
και Ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

27. Την  υπό στοιχεία 119138 ΕΞ 2021/28.09.2021
(Β’ 4499) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονο-
μικών περί συμπλήρωσης και εξειδίκευσης των αρμο-
διοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου 
Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών.

28. Την  υπό στοιχεία 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 (ΑΔΑ: 
6ΝΞ3Η-ΨΘ0) απόφαση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρε-
σίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί έγκρισης του 
Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης 
και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης.

29. Την ανάγκη επικαιροποίησης πτυχών τους Συστή-
ματος Διαχείρισης και Ελέγχου και προσαρμογής αυτού 
στις αναδυόμενες απαιτήσεις των κατευθυντηρίων οδη-
γιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

30. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 
2021/28.09.2021 (Β’ 4498) απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών περί καθορισμού του Συστήμα-
τος Διαχείρισης και Ελέγχου των Δράσεων και των Έργων 
του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ως εξής:

1. Η περ. 4 της υποπαρ. Γ΄ της της παρ. 1 του άρθρου 3
τροποποιείται ως εξής:

«4. Καταχωρούν στο ΟΠΣ ΤΑ τα δεδομένα τα οποία 
είναι αναγκαία για την παρακολούθηση, αξιολόγηση, 
δημοσιονομική διαχείριση, επαλήθευση και έλεγχο των 
Δράσεων/Έργων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
Εγχειρίδιο Διαδικασιών.».

2. Διαγράφεται η περ. (ε) της παρ. 3 του άρθρου 4.
3. Προστίθεται νέο εδάφιο στην αρχή της παρ. 6 του 

άρθρου 5, η οποία τροποποιείται ως εξής:
«6. Σε Έργα που υλοποιούνται μέσω της ανάθεσης συμ-

βάσεων, ο Φορέας Υλοποίησης, πριν την υπογραφή κάθε 
σύμβασης, καταχωρεί στο ΟΠΣ ΤΑ τα στοιχεία ταυτότη-
τας αυτής (όπως ιδίως, τίτλος σύμβασης, αξία, ανάδοχος, 
διαδικασία ανάθεσης) προκειμένου να αξιολογηθεί από 
την ΕΥΣΤΑ η ανάγκη διενέργειας εκ των προτέρων ελέγ-
χου (ex-ante check) της μη σύγκρουσης συμφερόντων 
κατά τη διαδικασία ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 10 
και τα αναλυτικά οριζόμενα στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών.

Ειδικά, για τα Έργα που υλοποιούνται μέσω της ανάθε-
σης συμβάσεων της παρ. 2, πριν την υπογραφή της σύμ-
βασης, ο Φορέας υλοποίησης υποβάλλει στην Υπηρεσία 
Συντονισμού μέσω του ΟΠΣ το σχέδιο της σύμβασης, 
συνοδευόμενο με τα απαραίτητα έγγραφα. Η Υπηρεσία 
Συντονισμού εξετάζει, σύμφωνα με τα αναλυτικά ορι-
ζόμενα στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών, τη συμφωνία της 
διαδικασίας ανάθεσης και του σχεδίου της σύμβασης 
με το ισχύον εθνικό και ενωσιακό δίκαιο, καθώς και τη 
συμβατότητα του σχεδίου της σύμβασης με το ΕΣΑΑ, 
την Απόφαση Ένταξης και τη διακήρυξη , και εκδίδει τη 
σύμφωνη γνώμη της για την υπογραφή της σύμβασης, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του παρόντος 
άρθρου. Για την εκτέλεση των ανωτέρω η Υπηρεσία Συ-
ντονισμού δύναται να επικουρείται στο έργο της από 
εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.».

4. Προστίθεται νέο εδάφιο στο τέλος της παρ. 9 του 
άρθρου 5, ως ακολούθως: «Ειδικά, αναφέρεται η υπο-
χρέωση του Φορέα Υλοποίησης για την αξιόπιστη 
συλλογή και καταχώρηση, με βάση τα αναλυτικά ορι-
ζόμενα στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών, των δεδομένων 
του άρθρου 22.2.δ.i) έως iii) του Κανονισμού του ΤΑΑ 
αναφορικά με τα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων 
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του αποδέκτη των κονδυλίων ή του αναδόχου, όπως ορί-
ζεται στο άρθρο 3 σημείο 6 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
και ενσωματώθηκε στην παρ. 17 του άρθρου 3 του
ν. 4557/2018» (Α΄ 139).

5. Οι παρ. 10 και 11 του άρθρου 5 τροποποιούνται ως 
εξής:

«10. Ο Φορέας υλοποίησης του Έργου υποχρεούται να 
ενημερώνει ανά μήνα το ΟΠΣ ΤΑ για την πρόοδο υλοποί-
ησης του φυσικού αντικειμένου του Έργου.

11. Ειδικότερα, ο Φορέας υλοποίησης: α) μεριμνά για 
την ορθή και πλήρη καταχώριση των δεδομένων, στοι-
χείων και πληροφοριών της παρ. 10 στο ΟΠΣ ΤΑ, και κα-
ταχωρεί την πρόοδο του οικονομικού αντικειμένου σε 
επίπεδο δαπανών και τιμολογίων β) παρακολουθεί την 
πρόοδο υλοποίησης των Έργων και στην περίπτωση που 
εκτιμήσει κίνδυνο πιθανών καθυστερήσεων λαμβάνει 
όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή αυτών και 
ενημερώνει το ΟΠΣ ΤΑ.».

6. Προστίθεται νέα παρ. 2 Α στο άρθρο 10, ως κατω-
τέρω.

«2Α. Η ΕΥΣΤΑ μεριμνά για τον έλεγχο της μη σύγκρου-
σης συμφερόντων στα διάφορα στάδια της υλοποίη-
σης των Δράσεων και Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας. Χαρακτηριστικά, διενεργεί εκ των 
προτέρων ελέγχους (ex-ante checks), κατά τη διαδικα-
σία σύναψης δημοσίων συμβάσεων για την υλοποίηση 
Δράσεων και Έργων του ΤΑΑ, εφαρμόζοντας Mέθοδο 

Aξιολόγησης Kινδύνων (Risk-based analysis), σύμφωνα 
με τα αναλυτικά οριζόμενα στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών. 
Επισημαίνεται ότι ο έλεγχος της ΕΥΣΤΑ σε καμία περίπτω-
ση δεν υποκαθιστά την υποχρέωση της αναθέτουσας 
αρχής για τη λήψη μέτρων για την αποτελεσματική πρό-
ληψη, τον εντοπισμό και την επανόρθωση συγκρούσεων 
συμφερόντων, ως ρητά προβλέπεται από τις διατάξεις 
του άρθρου 24 του ν. 4412/2016».

7. Η παρ. 2 του άρθρου 12 τροποποιείται ως εξής:
«2. Η εγγραφή των πιστώσεων κάθε έργου για το έτος 

ένταξης προτείνεται με την Απόφαση Ένταξης του έργου, 
λαμβανομένου υπόψη του ορίου πιστώσεων Συλλογικής 
Απόφασης Ταμείου Ανάκαμψης (Σ.Α.Τ.Α.) του Φορέα, ενώ 
για τα επόμενα έτη γίνεται με πρόταση του Φορέα Χρη-
ματοδότησης, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του αρμόδιου 
υπουργού για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου 
Ανάκαμψης.».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/ 
28.09.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικο-
νομικών (Β’ 4498).

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 15 Απριλίου 2022

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ   
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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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