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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων Ειδι-
κού Φόρου επί των Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) έτους 2022.

2 Αναθεώρηση της υπ’  αρ. 574112/5-8-2020 από-
φασης χορήγησης άδειας λειτουργίας Μονάδας 
Φροντίδας Ηλικιωμένων κερδοσκοπικού χαρα-
κτήρα στην εταιρεία «ΑΦΟΙ ΜΑΘΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» 
με τον διακριτικό τίτλο «ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» που 
εδρεύει επί της οδού Βίκτωρος Ουγκώ 12 στην 
Αθήνα.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

3 Διόρθωση σφάλματος στην περίληψη της υπό στοι-
χεία 1824/ΔΠΑ/7/00018/Γ/ν. 4399/2016/29-04-2021 
απόφασης του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης 
του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας 
και Θράκης), που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως (Β’ 2002).

4 Διόρθωση σφάλματος στην περίληψη της υπό 
στοιχεία 17710/346/Π12/7/00001/Α/ν. 4399/2016/ 
24.03.2022 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Προ-
γραμματισμού, Βιομηχανίας και Ενέργειας Βορείου 
Αιγαίου που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως (Β’ 1589).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Α. 1062 (1)
Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων Ει-

δικού Φόρου επί των Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) έτους 

2022. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ 
ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 17 του ν. 3091/2002 «Απλουστεύσεις 

και βελτιώσεις στη φορολογία εισοδήματος και κεφα-
λαίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 330),

β) του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου του 
ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή 
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρω-
τικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και 
ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και 
του άρθρου 41 αυτού,

γ) του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 170),

δ) της παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 (Α’ 34),
ε) της υπό στοιχεία Δ. OPΓ. A 1125859 ΕΞ 2020/

23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738).

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.01.2013 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουρ-
γού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον 
Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και Β’372), 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α’ της παρ. 3 
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

3. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμμα-
τέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου 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 Διοί-
κησης της ΑΑΔΕ και της υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/
17-1-2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Ανα-
νέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

4. Την ανάγκη παράτασης της προθεσμίας υποβολής 
δήλωσης για τον Ειδικό Φόρο επί των Ακινήτων, λόγω 
του γεγονότος ότι, ειδικά για το έτος 2022, οι φορολο-
γούμενοι μπορούν να τροποποιήσουν τα στοιχεία των 
ακινήτων τους που περιλαμβάνονται στη δήλωση του 
άρθρου 23 του ν. 3427/2005 (Α’ 312) - από την οποία 
αντλούνται στοιχεία για την προσυμπλήρωση της δήλω-
σης Ε.Φ.Α.- εμπρόθεσμα μέχρι και την 29η Ιουλίου 2022.

5. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Η ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Ειδικού Φόρου 
επί των Ακινήτων (Ε.Φ.Α.), που ορίζεται στο πρώτο εδά-
φιο της παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 3091/2002 (Α’ 330), 
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ειδικά για το έτος 2022, παρατείνεται μέχρι την 30ή Σε-
πτεμβρίου 2022.

Η  απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 19 Μαΐου 2022

Ο Διοικητής 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   

Ι  

 Αριθμ. 435155 (2)
Αναθεώρηση της υπ’ αρ. 574112/5-8-2020 από-

φασης χορήγησης άδειας λειτουργίας Μονάδας 

Φροντίδας Ηλικιωμένων κερδοσκοπικού χαρα-

κτήρα στην εταιρεία «ΑΦΟΙ ΜΑΘΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» 

με τον διακριτικό τίτλο «ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» που 

εδρεύει επί της οδού Βίκτωρος Ουγκώ 12 στην 

Αθήνα. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-

κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α’ 87).

2. Τον ν. 4555/2018 (Α’ 133).
3. Την υπ’ αρ. 37419/13479/2018 απόφαση του Συ-

ντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Έγκρι-
ση της υπ’ αρ. 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης - 
επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρε-
σίας της Περιφέρειας Αττικής (Β’ 1661) που είχε καταρ-
τισθεί με το π.δ. 145/2010 (Α’ 238) και τροποποιηθεί με 
την υπ’ αρ. 44403/2011 (Β’ 2494) απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών και την υπ’ αρ. 109290/39629/2016 
(Β’ 4251) απόφαση της Ασκούσας καθήκοντα Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

4. Την υπ’ αρ. 864073/14-10-2021 απόφαση του Πε-
ριφερειάρχη Αττικής «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε 
Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους, στον 
Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής και πα-
ροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφε-
ρειάρχη» στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας 
Αττικής, σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευ-
θύνσεων και Αυτοτελών Διευθύνσεων της Περιφέρειας 
Αττικής και σε Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής 
Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας 
Αττικής» (Β’ 4832).

5. Τον ν. 2345/1995 «Οργανωμένες Υπηρεσίες παροχής 
προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 213) και ειδικότερα το άρθρο 1.

6. Την υπό στοιχεία Π1γ/οικ.81551/25.6.2007 (Β’1136) 
υπουργική απόφαση περί τροποποίησης και συμπλή-
ρωσης των υπό στοιχεία Π4β/οικ.3176/1996 (Β’ 455) και 
Π4β/οικ.4690/1996 (Β’ 833) υπουργικών αποφάσεων 
περί των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας Μο-
νάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων κερδοσκοπικού και μη 
χαρακτήρα.

7. Τον ν. 4837/2021 «Πρόληψη και αντιμετώπιση πε-
ριστατικών κακοποίησης και παραμέλησης ανηλίκων, 
Πρόγραμμα ’’Κυψέλη’’ για την αναβάθμιση της ποιότητας 
των παρεχόμενων υπηρεσιών σε βρεφικούς, βρεφονη-
πιακούς και παιδικούς σταθμούς, διατάξεις για την προ-
ώθηση της αναδοχής και της υιοθεσίας ’’Προσωπικός 
Βοηθός για τα Άτομα με Αναπηρία’’ και άλλες διατάξεις» 
(Β’ 178).

8. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο- Πρόγραμμα Διαύγεια - και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 112).

9. Την υπ’ αρ. 2527/23-7-2019 απόφαση της Περιφέ-
ρειας Αττικής περί χορήγησης άδειας ίδρυσης Μονάδας 
Φροντίδας Ηλικιωμένων κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
στην εταιρεία «ΑΦΟΙ ΜΑΘΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με διακριτικό 
τίτλο «ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ»

10. Την υπ’ αρ. 574112/5-8-2020 απόφαση του Αντι-
περιφερειάρχη Κεντρικού Τομέα Αθηνών «Χορήγηση 
άδειας λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα στην εταιρεία ’’ΑΦΟΙ ΜΑΘΙ-
ΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.’’ με τον διακριτικό τίτλο ’’ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑ-
ΝΟΣ’’ που εδρεύει επί της οδού Βίκτωρος Ουγκώ 12 στην 
Αθήνα» (Β’ 3790, ΑΔΑ: Ψ1Δ27Λ7-ΜΣΘ).

11. Τα από 19-2-2021 προεγκριθέντα από λειτουργική 
άποψη τεχνικά στοιχεία της Μονάδας σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις της υπό στοιχεία Π1γ/οικ.81551/25.6.07 (Β’1136) 
υπουργικής απόφασης με δυναμικότητα εξήντα εννέα 
(69) κλινών.

12. Την από 2-3-2021 αίτηση της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΜΑ-
ΘΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» για αναθεώρηση της υπ’ αρ. 574112/
5-8-2020 άδειας λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Ηλι-
κιωμένων.

13. Τις από 22-4-2021 εγκεκριμένες Πρότυπες Περι-
βαλλοντικές Δεσμεύσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της 
υπ’ αρ. 59845/2012 (Β’ 3438) κοινής υπουργικής από-
φασης.

14. Τα από 22-9-2021 και 17-2-2022 πρακτικά της αρ-
μόδιας επιτροπής για την καταλληλότητα των χώρων 
και άλλων προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας ίδρυ-
σης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων 
(Μ.Φ.Η.) κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα, με παρα-
τηρήσεις.

15. Το από 24-3-2022 πρακτικό γνωμοδότησης της 
αρμόδιας επιτροπής για την καταλληλότητα των χώ-
ρων και άλλων προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας Ηλικιω-
μένων (Μ.Φ.Η.) κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα που 
διενήργησε αυτοψία στις 24-3-2022 στους χώρους της 
Μονάδας, με θετική γνωμοδότηση.

16. Την υπ’ αρ. 2601135/5-5-2022 ανακοίνωση του 
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας (Υπηρεσία 
Γ.Ε.ΜΗ.) περί καταχώρησης τροποποιημένου καταστα-
τικού της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΜΑΘΙΟΥ 
ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ», 
αποφασίζουμε:

1. Αναθεωρούμε την υπ’ αρ. 574112/5-8-2020 (Β’ 3790, 
ΑΔΑ: Ψ1Δ27Λ7-ΜΣΘ) απόφαση χορήγησης άδειας λει-
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τουργίας Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων κερδοσκο-
πικού χαρακτήρα στην εταιρεία «ΑΦΟΙ ΜΑΘΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ 
Ε.Ε.» με τον διακριτικό τίτλο «ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» που 
εδρεύει σε κτίριο επί της οδού Βίκτωρος Ουγκώ 12 στην 
Αθήνα λόγω μεταβολής της δυναμικότητας της Μονά-
δας, με νέα δυναμικότητα εξήντα εννέα (69) κλινών.

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 574112/5-8-2020 
άδεια λειτουργίας.

3. Η παρούσα απόφαση είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο 
και ισχύει μετά τη δημοσίευσή της στο ΦΕΚ. 

4. Από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 17 Μαΐου 2022

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΘΙΩΤΗΣ   

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(3)
 Στην περίληψη της υπό στοιχεία 1824/ΔΠΑ/7/00018/

Γ/ν. 4399/2016/29-04-2021 απόφασης του Προϊσταμέ-
νου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών 
(τομέας Μακεδονίας και Θράκης), που δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 2002), στη σελίδα 

23225, στη στήλη Β’, στο εδάφιο 3 και στους στίχους 25 
και 26, διορθώνεται,

το εσφαλμένο: «τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες έξι 
χιλιάδες εξακόσια ογδόντα επτά ευρώ και εξήντα επτά 
λεπτά (4.606.687,67 €)»,

στο ορθό: «τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες έξι χιλιά-
δες επτακόσια εβδομήντα δύο ευρώ και δέκα επτά λεπτά 
(4.606.772,17 €)». 

 (Από το Υπουργείο Εσωτερικών 
[τομέας Μακεδονίας - Θράκης]).   

Ι

(4)
 Στην περίληψη της υπό στοιχεία οικ. 17710/346/Π12/7/

00001/Α/ν. 4399/2016/24.03.2022 απόφασης του Αντιπε-
ριφερειάρχη Προγραμματισμού, Βιομηχανίας και Ενέρ-
γειας Βορείου Αιγαίου που δημοσιεύθηκε στην Εφημε-
ρίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 1589) στη σελίδα 16281 στη Β’ 
στήλη στους 6-9 στίχους εκ των άνω διορθώνεται,

το εσφαλμένο: «Η συνολική ενισχυόμενη δαπάνη 
ανέρχεται στο ύψος του ενός εκατομμυρίου εξακοσί-
ων ενενήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα επτά 
ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (1.693.397,74 €)»,

στο ορθό: «Η συνολική ενισχυόμενη δαπάνη ανέρχεται 
στο ύψος του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων ενενήντα 
τριών χιλιάδων εκατόν πέντε ευρώ και είκοσι τεσσάρων 
λεπτών (1.693.105,24 €)». 

 (Από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου)   
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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,

*02024802005220004*
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