
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1 Υπαγωγή στην παρ. 1 του άρθρου 7Α του Κώδικα 
Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων και 
παροχή εξουσιοδότησης στα αρμόδια όργανα για 
την κήρυξη απαλλοτριώσεων.

2 Αντικατάσταση της υπ’  αρ. 30/30-9-2019 Π.Υ.Σ. 
«Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Διυ-
πουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων».

 ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πράξη 40 της 30-9-2020 (1)
Υπαγωγή στην παρ. 1 του άρθρου 7Α του Κώ-

δικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων 

και παροχή εξουσιοδότησης στα αρμόδια όργα-

να για την κήρυξη απαλλοτριώσεων.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη:
   1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 4 του άρθρου 17 του Συντάγματος,
β) του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινή-

των, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2882/2001 
(Α΄ 17), και ειδικότερα του άρθρου 7Α,

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

δ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητι-
κά όργανα» (Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργά-
νωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α΄ 133),

ε) του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δη-
μόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομα-
σία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159),

στ) του π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της 
«Νέας Δημοκρατίας» (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού» (Α΄ 118),

ζ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ των Υπουργείων» (Α΄ 119),

η) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121 και Α΄ 126),

θ) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπλη-
ρωτή Υπουργού» (Α΄ 5), και

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

2. Το γεγονός ότι το υπαγόμενο στην παρούσα έργο, 
το οποίο χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολο-
γισμό, είναι γενικότερης σημασίας για την οικονομία 
και την ανάπτυξη της χώρας και συγκεκριμένα για τη 
βελτίωση των υποδομών της. Είναι, συνεπώς, εξαιρετικά 
απαραίτητο οι χώροι εκτέλεσης του έργου να παραδο-
θούν άμεσα, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 
7Α του ν. 2882/2001, για την ανεμπόδιστη πρόοδο των 
εργασιών εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμά-
των, καθώς ενδεχόμενες καθυστερήσεις θα επιφέρουν 
σοβαρές επιπτώσεις στην έγκαιρη υλοποίησή του.

3. Την υπ’ αρ. 2156/25.9.2020 εισήγηση του Υπουργού 
Προστασίας του Πολίτη, αποφασίζει:

Άρθρο πρώτο
Το έργο «Κατασκευή νέου, αναβάθμιση - επισκευή 

υφιστάμενου Τεχνητού Εμποδίου και συνοδών έργων 
κατά μήκος της οριογραμμής της Ελληνοτουρκικής Με-
θορίου στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου», το οποίο 
χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό, 
αποτελεί έργο βασικής υποδομής για τη χώρα, τόσο 
αμυντικού όσο και αναπτυξιακού χαρακτήρα, και χα-
ρακτηρίζεται ως έργο γενικότερης σημασίας για την 
οικονομία της χώρας.

Άρθρο δεύτερο
Εξουσιοδοτούνται ο Υπουργός Προστασίας του Πο-

λίτη και το κατά περίπτωση συναρμόδιο όργανο να 
προβούν στην κήρυξη απαλλοτριώσεων ακινήτων για 
την εκτέλεση του έργου του άρθρου πρώτου, συμπερι-
λαμβανομένων και τυχόν συμπληρωματικών απαλλο-
τριώσεων, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 7Α 
του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Πρωθυπουργός

Τα Μέλη 
του Υπουργικού Συμβουλίου

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γενικός Γραμματέας 
Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΝΑΤΖΗΣ

Ι

Πράξη 41 της 30-9-2020 (2)
    Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 30/30-9-2019 Π.Υ.Σ. 

«Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Διυ-

πουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων». 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 4, 5, 6, 8, 9 και της παρ. 22 του άρ-

θρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργά-
νωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α΄ 133),

β) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98),

γ) του άρθρου 2 του ν. 3894/2010 «Επιτάχυνση και 
διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων» 
(Α΄ 204), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 122 του 
ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρω-
τικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής 
Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 5),

δ) του άρθρου 15 του ν. 4608/2019 «Ελληνική Αναπτυ-
ξιακή Τράπεζα, προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 66),

ε) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α΄ 181),

στ) του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192),

ζ) του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας» (Α΄ 160),

η) του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού» (Α΄ 7),

θ) του π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσο-
τάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της 
«Νέας Δημοκρατίας» (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού» (Α΄ 118),

ι) του 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),

ια) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121 και Α΄ 126),

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

ιγ) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπλη-
ρωτή Υπουργού» (Α΄ 5),

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

ιε) της υπό στοιχεία Υ12/16.7.2019 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουρ-
γό Επικρατείας Γεώργιο Γεραπετρίτη», (Β’ 2951), όπως 
συμπληρώθηκε με την υπό στοιχεία Υ9/24.2.2020 όμοια 
απόφαση (Β’ 591),

ιστ) της υπό στοιχεία Υ44/5.8.2020 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 3299),

ιζ) της υπό στοιχεία Υ45/5.8.2020 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθα-
νάση» (Β’ 3328),

ιη) της υπό στοιχεία Υ129/23.10.2019 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ-
πουργό στον Πρωθυπουργό, Χρήστο- Γεώργιο Σκέρ-
τσο» (Β’ 3946),

ιθ) της υπ’ αρ. 90882/1.9.2020 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύ-
σεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (ΥΟΔΔ ’ 703),

κ) της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΥΠΟΥΡΓΟΣ/397848/ 
12/22.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και 
της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Διορισμός 
Μετακλητού Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού στο Υπουρ-
γείο Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΥΟΔΔ ’ 485), και

κα) της υπ’ αρ. 30/30.9.2019 Πράξης Υπουργικού Συμ-
βουλίου «Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Διυ-
πουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων» (Α΄ 146), 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 42/11.12.2019 Πρά-
ξη Υπουργικού Συμβουλίου (Α΄ 199).

2. Την ανάγκη αντικατάστασης της υπ’ αρ. 30/30.9.2019 
Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, όσον αφορά στη 
συγκρότηση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατη-
γικών Επενδύσεων, λαμβανομένου υπόψη ιδίως του 
π.δ. 62/2020.

3. Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

4. Την από 30.9.2020 εισήγηση του Υπουργού Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων.

5. Την πρόταση του Πρωθυπουργού, αποφασίζει:
Αντικαθιστά την υπ’ αρ. 30/30.9.2019 Πράξη Υπουργι-

κού Συμβουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αρ. 
42/11.12.2019 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, ως εξής:

«1. Συστήνεται και συγκροτείται Διυπουργική Επιτρο-
πή Στρατηγικών Επενδύσεων (εφεξής η «Επιτροπή»), η 
οποία αποτελείται:

α) από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ως 
Πρόεδρο,

β) τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων,

γ) τον Υπουργό Οικονομικών,
δ) τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
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ε) την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού,
στ) τον Υπουργό Επικρατείας αρμόδιο για τον συντο-

νισμό, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της κυβερ-
νητικής πολιτικής, και

ζ) τους, κατά περίπτωση, καθ’ ύλην αρμόδιους Υπουρ-
γούς, θέματα στην αρμοδιότητα των οποίων έρχονται 
προς συζήτηση, ως μέλη.

2. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέ-
δρου, των συνεδριάσεων της Επιτροπής προεδρεύει ο 
Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Τα 
μέλη των περ. (β), (ε) και (στ) της παρ. 1 αναπληρώνονται 
αντιστοίχως από τον Γενικό Γραμματέα Ιδιωτικών Επεν-
δύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, 
τον Γενικό Γραμματέα Πολιτισμού και τον Υφυπουργό 
στον Πρωθυπουργό αρμόδιο για τον συντονισμό του 
κυβερνητικού έργου. Ως προς την αναπλήρωση των λοι-
πών μελών της Επιτροπής εφαρμόζεται, κατά περίπτωση, 
το άρθρο 17 του ν. 4622/2019.

3. Η Επιτροπή συγκαλείται μετά από πρόσκληση του 
Προέδρου της, ο οποίος και καθορίζει την ημερήσια 
διάταξη.

4. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται ο Δημοσθένης 
Βοιβόντας του Χρήστου, υπάλληλος του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με αναπληρώτριά του την 
Αθηνά Τσόκα του Αθανασίου, υπάλληλο του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

5. Η Επιτροπή, για τη διευκόλυνση του έργου της, ζητά 
πληροφορίες και στοιχεία από τους αρμόδιους φορείς 
και υπηρεσίες, που οφείλουν να τα παρέχουν χωρίς 
καθυστέρηση. Στις συνεδριάσεις μπορεί να μετέχουν, 
χωρίς δικαίωμα ψήφου, ύστερα από πρόσκληση του 

προεδρεύοντος, και άλλα μέλη της Κυβέρνησης, υφυ-
πουργοί, γενικοί και ειδικοί γραμματείς, περιφερειάρχες, 
δήμαρχοι, άλλα αιρετά στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκη-
σης, μετακλητοί συνεργάτες, εμπειρογνώμονες και υπη-
ρεσιακοί παράγοντες, θεσμικοί φορείς της επιχειρηματι-
κότητας του κλάδου ή εκπρόσωποι οποιουδήποτε άλλου 
εμπλεκόμενου φορέα, προκειμένου να γνωστοποιήσουν 
τις απόψεις τους, εφόσον κρίνεται απαραίτητο για την 
εξέλιξη της συνεδρίασης.

6. Έργο της Επιτροπής είναι η έγκριση ενός εκάστου 
επενδυτικού σχεδίου ως Στρατηγικής Επένδυσης, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του ν. 3894/2010 και του ν. 4608/ 
2019, κατά περίπτωση.

7. Οι αποφάσεις της Επιτροπής είναι δεσμευτικές για το 
σύνολο των εμπλεκόμενων φορέων. Τηρούνται γραπτά 
πρακτικά, στα οποία παρατίθενται αναλυτικά οι λόγοι, 
που οδήγησαν στη λήψη της απόφασης. Οι αποφάσεις 
της Επιτροπής λαμβάνονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
των άρθρων 4, 8 και 9 του ν. 4622/2019».

Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Πρωθυπουργός

Τα Μέλη 
του Υπουργικού Συμβουλίου

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γενικός Γραμματέας 
Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΝΑΤΖΗΣ   
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*01001950710200004*

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,




