
 

 

 

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Κατανομή κατά βαθμό των οργανικών θέσεων 
των μονίμων αξιωματικών του Κοινού Σώματος 
των Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων.

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1038/14.3.2022 
απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Τρόπος υποβολής 
καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για δια-
σταύρωση πληροφοριών της παρ. 3 του άρθρου 
14 του ν.4174/2013, για τα έτη 2021 και επόμενα 
(Α’ 170)» (Β’ 1475).

3 Επιβολή πoλλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-
πνικών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. Φ.000/31/397499/Σ. 9983 (1)
Κατανομή κατά βαθμό των οργανικών θέσεων 

των μονίμων αξιωματικών του Κοινού Σώματος 

των Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.δ. 412/1974 «Περί 

των οργανικών θέσεων των μονίμων αξιωματικών των 
Ενόπλων Δυνάμεων» (Α’ 136).

β. Της περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2292/1995 
«Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, 
διοίκηση και έλεγχος των ΕΔ και άλλες διατάξεις» (Α’ 35).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του 
π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με 
την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

3. Την υπ’ αρ. 70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

4. Την από 27-05-2022 πρόταση του Αρχηγού του Γε-
νικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

5. Την υπ’ αρ. 163 γνωμάτευση της 13ης/24-05-2022 
συνεδρίασης του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτε-
λείων (ΣΑΓΕ).

6. Την υπ’ αρ. 221/2022 Εισηγητική Έκθεση του προϊ-
σταμένου των οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου 
Εθνικής Άμυνας, από την οποία προκύπτει ότι από τις 
διατάξεις της παρούσας:

α. Επέρχεται πρόσθετη επιβάρυνση του Π/Υ του ΓΕΣ 
(ΕΦ: 1011. 202. 0000000) για το τρέχον οικονομικό έτος, 
η οποία ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 5.000,00 € 
περίπου και αναλυτικά βαρύνει τον ΑΛΕ 2120101011, 
τον ΑΛΕ 2120102010, τον ΑΛΕ 2120104010, τον ΑΛΕ 
2120114010, τον ΑΛΕ 2190201099 βάσει της υπό στοι-
χεία Φ.813/140/1107810/Σ.5854/20 Δεκ 21/ΓΕΣ/ΔΟΙ/2 
(ΑΔΑ: ΩΤ7Μ6-ΜΓΑ) και

β. Για τα επόμενα έτη (2023-2025) του ισχύοντος Με-
σοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
(ΜΠΔΣ) 2022-2025 του ν. 4813/2021, η πρόσθετη οι-
κονομική επιβάρυνση κατ’ έτος, ανέρχεται στο συνο-
λικό ποσό των 29.448,00 € και αναλυτικά βαρύνει τον 
ΑΛΕ 2120101011 με το ποσό των 20.700,00 €, τον ΑΛΕ 
2120102010 με το ποσό των 240,00 €, τον ΑΛΕ 2120104010 
με το ποσό των 2.400,00 €, τον ΑΛΕ 2120114010 με το 
ποσό των 2.640,00 €, τον ΑΛΕ 2190201099 με το ποσό 
των 3.468,00 € και θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που 
θα εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Ειδικού Φο-
ρέα 1011.202.0000000 «Γενικό Επιτελείο Στρατού» τα 
αντίστοιχα έτη δίχως να επηρεάζονται τα ανώτατα όρια 
αυτού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Κατανομή κατά βαθμό των οργανικών θέσεων των 

μονίμων αξιωματικών του Κοινού Σώματος των Στρατι-
ωτικών Δικαστικών Γραμματέων (ΣΔΓ).

1. Κατανέμεται μία οργανική θέση στον βαθμό του 
Υποστρατήγου λόγω καθορισμού του ως καταληκτικού 
βαθμού για το Κοινό Σώμα των Στρατιωτικών Δικαστι-
κών Γραμματέων (ΣΔΓ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
υποπερ. 2 της περ. δ’ του άρθρου 23 του ν. 3883/2010 
(Α’ 167).

2. Ανακατανέμονται οι λοιπές οργανικές θέσεις του 
Κοινού Σώματος των Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμ-
ματέων (ΣΔΓ), ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Α/Α ΒΑΘΜΟΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑ 
ΒΑΘΜΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ

ΤΕΛΙΚΗ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ 0 +1 1
2. ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ 1 0 1
3. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ 6 0 6
4. ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ 19 0 19
5. ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ 23 0 23
6. ΛΟΧΑΓΟΣ 29 0 29

7. ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ- 
ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ 41 -1 40

ΣΥΝΟΛΟ 119 - 119

Άρθρο 2
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταργείται η υπό στοιχεία Φ.000/24/255691/Σ.1562/08-05-2014 απόφα-
ση των Υπουργών Οικονομικών- Εθνικής Άμυνας «Κατανομή και μείωση κατά βαθμό των Οργανικών Θέσεων των 
Μονίμων Αξιωματικών του Κοινού Σώματος των Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων (ΣΔΓ)» (Β’ 1177).

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Εθνικής Άμυνας
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

    I 

 Αριθμ. Α. 1187 (2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1038/14.3.2022 

απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Τρόπος υποβολής 

καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για δια-

σταύρωση πληροφοριών της παρ. 3 του άρθρου 

14 του ν.4174/2013, για τα έτη 2021 και επόμενα 

(Α’ 170)» (Β’ 1475). 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των παρ. 3 και 4 του άρθρου 14 του Κώδικα Φορο-

λογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206), εφεξής ΚΦΔ,
β) του άρθρου 15Α ΚΦΔ,
γ) της υπό στοιχεία Α.1138/12.06.2020 κοινής απόφα-

σης του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός 
της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασί-
ας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρ-
τητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου 
αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων 
του άρθρου 15 Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β’ 2470),

δ) του Κεφαλαίου Α’ του μέρους Πρώτου του ν. 4389/ 
2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμ-

φωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών με-
ταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94).

2. Την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/ 
23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

3. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμ-
βουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με το πρώτο 
εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την 
υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 (ΥΟΔΔ 689) απόφαση του Συμ-
βουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και την υπό στοιχεία 5294 
ΕΞ 2020/17.01.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.».

4. Την υπό στοιχεία Α.1038/14.3.2022 απόφαση του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.) «Τρόπος υποβολής καταστάσεων φορολογικών 
στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών της παρ. 3 του 
άρθρου 14 του ν. 4174/2013, για τα έτη 2021 και επόμενα 
(Α’ 170)» (Β’ 1475).

5. Την ανάγκη παροχής πρόσθετου χρόνου για τη διευ-
κόλυνση των φορολογουμένων ως προς την εκπλήρωση 
της υποχρέωσης ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων 
στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για το ημε-
ρολογιακό έτος 2021.
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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:

Άρθρο μόνο
Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Α.1038/14.03.2022 

απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Τρόπος υποβολής 
καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύ-
ρωση πληροφοριών της παρ.  3 του άρθρου 14 του 
ν.  4174/2013, για τα έτη 2021 και επόμενα (Α’  170)» 
(Β’ 1475), ως ακολούθως:

1. Η προθεσμία διαβίβασης του ένατου εδαφίου 
της παρ. 1 ήτοι «31.12.2022» αντικαθίσταται από την 
«31.03.2023» και το εν λόγω εδάφιο διαμορφώνεται 
ως εξής: «Οι λήπτες των λογιστικών στοιχείων συναλ-
λαγών χονδρικής που αφορούν σε έξοδα τιμολόγησης 
και έσοδα αυτοτιμολόγησης, υποχρεούνται να διαβι-
βάσουν είτε αναλυτικά, είτε συγκεντρωτικά, ανά Α.Φ.Μ. 
αντισυμβαλλόμενου εκδότη, περιπτώσεις αποκλίσεων 
στα προαναφερόμενα διαβιβασθέντα δεδομένα, έως 
την 31.03.2023.».

2. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν από 
τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2022

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

    I 

(3)
 Επιβολή πoλλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-

πνικών.

    Δυνάμει της υπ’  αρ. 169/18/2022 Καταλογιστικής 
Πράξης της Προϊσταμένης του Τελωνείου Αθηνών που 
εκδόθηκε την 11.11.2022, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 2 του άρθρου 142, της παρ. 1 του άρθρου 152, της 
παρ. 2 του άρθρου 119Α και της περ. ζ’ της παρ. 2 του 
άρθρου 155 του ν. 2960/2001 “Εθνικού Τελωνειακού 

Κώδικα”, αφορά λαθρεμπορία τετρακοσίων εβδομή-
ντα οκτώ (478) πακέτων τσιγάρων καθώς και 1,850 kgr 
καπνού ήτοι τριάντα επτά συσκευασιών των 50 gr, που 
διαπιστώθηκε τη 17.09.2017 στου Ζωγράφου Αττικής 
(σχετ. η υπό στοιχεία 3008/14/1-δ’/18-09-2017 μηνυτή-
ρια αναφορά του Τμήματος Ασφαλείας Ζωγράφου), και 
δημοσιεύεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 152 
του ιδίου ως άνω νόμου:

1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που 
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συ-
νολικό ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα ενός 
ευρώ και δεκαοκτώ λεπτών (2.251,18 €), εκ των οποίων 
ποσό 1.803,37 €, ήτοι Εισαγωγικός Δασμός 147,58 €, Φ.Π.Α. 
369,97 € και Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 1.285,82 €
(Πάγιος Ε.Φ.Κ. 788,70 € + Αναλογικός Ε.Φ.Κ. 497,12 €), 
αναλογεί στα κατασχεθέντα τσιγάρα, ενώ ποσό 447,81 €, 
ήτοι Εισαγωγικός Δασμός 43,82 €, Φ.Π.Α. 89,49 € και Ειδι-
κός Φόρος Κατανάλωσης 314,50 €, αναλογεί στον καπνό 
που κατασχέθηκε.
2. Επιβλήθηκε στον υπαίτιο (επ.) KHUREM ή ALI ή AHMED 
ή MUHAMMAD ή KHURRAM (όν.) JABAIR ή MUNIR ή 
KHURAM ή MUHAMMAD NAZIR ή MUHAMMAD του 
Nazir ή Ahmed M Sadik ή Talib Hussain ή Muhammad 
Nazir ή Muhammad και της Gulzar Bibi, γεν. τη 15.03.1979 
ή την 01.01.1988 στο Πακιστάν, με Α.Φ.Μ. 144986064 με 
τελευταία γνωστή διαμονή τη Νίκαια Αττικής, οδός Βιθυ-
νίας αρ. 133, και νυν αγνώστου διαμονής, πολλαπλό τέ-
λος συνολικού ποσού έξι χιλιάδων επτακοσίων πενήντα 
τριών ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (6.753,54 €),
ήτοι το τριπλάσιο των αναλογούντων στο αντικείμενο 
της λαθρεμπορίας δασμών και λοιπών φόρων, σύμφωνα 
με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 150 του ν. 2960/ 
2001, το οποίο υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%) κατά 
την είσπραξή του, σύμφωνα με τον Κώδικα Τελών Χαρ-
τοσήμου.

Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται 
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστη-
ρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της 
δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Η Προϊσταμένη

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΦΕΝΤΑΚΗ   
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*02069563012220004*

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,




