
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της αριθμ. Α.1076/2.4.2020 από-
φασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων “Ηλεκτρονική πλατφόρμα 
για την υλοποίηση του προσωρινού μέτρου ενί-
σχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβο-
λής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά 
λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού 
COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος” (Β΄ 1135).

2 Ορισμός Αρχής Εγγραφής για την παροχή υπηρε-
σιών ταυτοποίησης σε εγκεκριμένους παρόχους 
υπηρεσιών εμπιστοσύνης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Α.1091 (1)
   Τροποποίηση της αριθμ. Α.1076/2.4.2020 από-

φασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυ-

ξης και Επενδύσεων “Ηλεκτρονική πλατφόρμα 

για την υλοποίηση του προσωρινού μέτρου ενί-

σχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβο-

λής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά 

λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος” (Β΄ 1135).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου τρίτου της από 30.3.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώ-
πισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες 
κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 75).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως του στοι-
χείου β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού.

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της 18ης Δεκεμ-
βρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 

και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ L351/1 
της 24.12.2013).

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής 
της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κα-
τηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική 
αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συν-
θήκη (ΕΕ L 187/26.6.2014).

5. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) 
αριθ. C(2020) 1863/19.03.2020 «Προσωρινό πλαίσιο 
για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να 
στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας 
έξαρσης της νόσου COVID-19», όπως τροποποιήθηκε 
με την Ανακοίνωση της ΕΕ αριθ. C(2020)2215/3.4.2020.

6. Τις διατάξεις της παρ. 4 της υποπαρ. Β.10 της παρ. 
Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέ-
τρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 
4172/2013» (Α΄ 107).

7. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά-
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ-
γάνων στο Διαδίκτυο ‘’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 112), όπως ισχύει.

8. 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).

9. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

10. Το π.δ. 142/2017 (Α΄ 181) «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Οικονομικών» σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του 
π.δ. 84/2019 (Α΄123).

11. Το π.δ. 147/2017 (Α΄ 192) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» σε συνδυασμό με το 
άρθρο 2 του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123).

12. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

13. Την αριθ. Υ2/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργών» (Β΄ 2901).

14. Την αριθμ. 339/18-7-2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρ-
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μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο 
Βεσυρόπουλο» (Β’3051).

15. Την αριθμ. 340/18-7-2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο 
Σκυλακάκη» (Β΄ 3051).

16. Την με αριθμ. Α. 1076/2020 απόφαση των Υπουρ-
γών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, «Ηλε-
κτρονική Πλατφόρμα για την υλοποίηση του προσω-
ρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας 
Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονο-
μικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού 
COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδια-
φέροντος» (Β΄ 1135), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 της Α.1076/2.4.2020 

(Β΄1135) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και 
Επενδύσεων και Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Για τη λήψη ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας 
Προκαταβολής στην πλατφόρμα του προηγούμενου άρ-
θρου υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος:

α) είτε ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής 
και ανεξαρτήτως κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των 
ατομικών, οι οποίες:

αα) απασχολούν από έναν (1) έως πεντακόσιους (500) 
εργαζόμενους, έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάστα-
ση στην Ελλάδα και έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της 
εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και

αβ) δεν είναι σε αδράνεια από τον Απρίλιο του 2019 
και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που 
τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ ή από 
την υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ’ όλη την 
περίοδο αυτή,

β) είτε ιδιωτικές επιχειρήσεις με τη μορφή ομόρρυθ-
μων, ετερόρρυθμων εταιρειών, περιορισμένης ευθύνης 
εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), 
ανεξαρτήτως κλάδου, οι οποίες:

βα) δεν απασχολούν εργαζόμενους, έχουν την έδρα 
τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και έχουν πλη-
γεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του 
κορωνοϊού COVID-19, και

ββ) δεν είναι σε αδράνεια από τον Απρίλιο του 2019 
και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που 
τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ ή από 
την υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ’ όλη την 
περίοδο αυτή.

Για την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέρο-
ντος δεν αποτελεί προϋπόθεση η υπαγωγή της επιχεί-
ρησης σε κάποιον από τους κωδικούς αριθμούς δρα-
στηριότητας (ΚΑΔ) που περιλαμβάνονται στις εκάστοτε 
εκδιδόμενες υπουργικές αποφάσεις για την αναστολή 
φορολογικών υποχρεώσεων και τη χορήγηση κάθε εί-
δους ενισχύσεων προς πληττόμενες επιχειρήσεις λόγω 
του κορωνοϊού COVID-19.».

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 της Α.1076/2.4.2020 
(Β΄1135) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και 
Επενδύσεων και Ανάπτυξης, όπως τροποιήθηκε και 
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Εκδήλωση ενδιαφέροντος δύναται να υποβάλλουν:
α) είτε επιχειρήσεις οι οποίες δεν ήταν προβληματικές 

στις 31 Δεκεμβρίου 2019 κατά την έννοια του Κανονι-
σμού αριθ. 651/2014 (ΕΕ L 187/26.6.2014) και δεν έχουν 
στη διάθεσή τους προηγούμενη ενίσχυση, η οποία έχει 
κηρυχθεί ασυμβίβαστη με απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής,

β) είτε επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις του 
Κανονισμού αριθ. 1407/2013 (ΕΕ L351/1 της 24.12.2013) 
και δεν έχουν ήδη εξαντλήσει το τιθέμενο στον Κανονι-
σμό ανώτατο όριο, για την τριετία 2018-2020.».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 13 Απριλίου 2020

Οι Υπουργοί

Οικονομικών Υφυπουργός Οικονομικών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Υφυπουργός Ανάπτυξης
Οικονομικών  και Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Ι   

 Αριθμ. 9192 ΕΞ 2020 (2)
Ορισμός Αρχής Εγγραφής για την παροχή υπηρε-

σιών ταυτοποίησης σε εγκεκριμένους παρόχους 

υπηρεσιών εμπιστοσύνης. 

 O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) Του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνη-

ση και λοιπές διατάξεις» (Α’ 138), όπως ισχύει.
β) Του άρθρ. 13 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 

οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας  
διοίκησης» (Α΄ 133), όπως ισχύει.

γ) Του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσω-
τερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συ-
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» 
(Α' 134), όπως ισχύει.

δ) Της παρ. 1 του άρθ. 82 του ν. 4674/2020 «Στρατηγική 
αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτο-
διοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργεί-
ου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 53), όπως ισχύει.
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ε) Του άρθ. 1 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, 
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορι-
σμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119), όπως 
ισχύει.

στ) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121 και 126 διόρθωση σφαλμάτων), 
όπως ισχύει.

ζ) Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητι-
κών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123), όπως ισχύει.

η) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθη-
κε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98), όπως ισχύει.

2. Την υπ’ αρ. Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» 
(Β’ 2902).

3. Την υπ’ αρ. πρωτ. 2/10.05.2019 σύμβαση για το έργο 
“Υλοποίηση Κεντρικού Συστήματος Διακίνησης Εγγρά-
φων, Δρομολόγησης και Διαλειτουργικότητας με απομα-
κρυσμένες ψηφιακές υπογραφές καθώς και Μηχανισμό 
Υποστήριξής του (helpdesk)”.

4. Την υπ’ αρ. πρωτ. 14856/2019 απόφαση του Υπουρ-
γού Επικρατείας «Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής 
Παραλαβής της 1ης Φάσης “Μελέτη Εφαρμογής”, υπ’ 
αριθμ. 6 πρακτικό, της Επιτροπής Παρακολούθησης και 
Παραλαβής για το έργο Υλοποίηση Κεντρικού Συστήμα-
τος Διακίνησης Εγγράφων, Δρομολόγησης και Διαλει-
τουργικότητας με απομακρυσμένες ψηφιακές υπογρα-
φές, καθώς και Μηχανισμό Υποστήριξής του (helpdesk)».

5. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται πρό-
σθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

1. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Γενικής 
Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευ-
σης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης ορίζεται ως Αρχή Εγγραφής, σύμφωνα με την παρ. 
1 του άρθ. 82 του ν. 4674/2020 (Α’ 53), με αρμοδιότητα 
την παροχή υπηρεσιών ταυτοποίησης σύμφωνα με την 
κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία και την έγκριση ή απόρ-
ριψη αιτήσεων έκδοσης και ανάκλησης εγκεκριμένων 
πιστοποιητικών ηλεκτρονικής υπογραφής, στο πλαίσιο 
της σύμβασης για το έργο «Υλοποίηση Κεντρικού Συστή-
ματος Διακίνησης Εγγράφων, Δρομολόγησης και Διαλει-
τουργικότητας με απομακρυσμένες ψηφιακές υπογρα-
φές καθώς και Μηχανισμό Υποστήριξής του (helpdesk)».

2. Τα εγκεκριμένα πιστοποιητικά ηλεκτρονικής υπο-
γραφής θα εκδίδονται και θα ανακαλούνται από τους 
εγκεκριμένους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης που 
συμμετέχουν στο ανωτέρω έργο.

3. Μεταβιβάζεται στον Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, το δι-
καίωμα να υπογράφει «Με εντολή Υπουργού» την προ-
βλεπόμενη σύμβαση μεταξύ της Αρχής Εγγραφής και 
των ανωτέρω παρόχων σχετικά με το πλαίσιο συνεργα-
σίας αυτής με τους παρόχους και τις τυχόν πρόσθετες 
αυτής πράξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 13 Απριλίου 2020

Ο Υπουργός

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ   
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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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