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3 Περιφέρειες

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

   Αριθμ. 62147 
Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τον χαρα-

κτηρισμό επενδυτικών σχεδίων ως «Εμβληματι-

κών Επενδύσεων Εξαιρετικής Σημασίας» σύμφω-

να με τις διατάξεις του ν. 4864/2021.

  ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4864/2021 «Στρατηγικές επενδύ-

σεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω 
της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατη-
γικές επενδύσεις, δημιουργία πλαισίου για τις εταιρείες 
τεχνονοβλαστούς και άλλες επείγουσες διατάξεις για 
την ανάπτυξη» (Α’ 237), και ιδίως της περ. γ της παρ. 1 
του άρθρου 2, αυτού.

2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 2021/241 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρου-
αρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας (L 57/17).

3. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα 
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45).

4. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διόρθωσης» (Α’ 133).

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

6. Τις διατάξεις του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 15).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευ-
ση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθο-
ρισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάρ-
γηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

10. Τις διατάξεις του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

11. Την υπό στοιχεία Υ 35/22.9.2021 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο 
Παπαθανάση» (Β’ 4405).

12. Την υπό στοιχεία Υ 70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού 
προϋπολογισμού. Οι αποζημιώσεις των μελών της Επι-
τροπής του άρθρου 1 συναρτώνται με τον αριθμό των 
επενδυτικών σχεδίων για τα οποία θα κληθούν να γνω-
μοδοτήσουν για τον εμβληματικό ή μη χαρακτήρα τους 
και θα καλύπτονται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας.

14. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 31998/28.03.2022 ειδική 
έκθεση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οι-
κονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, αποφασίζουμε:
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Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής 
και Όροι Λειτουργίας της

Άρθρο 1
Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής

1. Συγκροτείται τριμελής επιτροπή για τον χαρακτη-
ρισμό επενδυτικών σχεδίων της περ. γ) της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4864/2021, ως «Εμβληματικών Επενδύ-
σεων Εξαιρετικής Σημασίας».

2. Ως Τακτικά Μέλη της Επιτροπής ορίζονται οι:
α. Ευάγγελος Σαμπράκος του Αντωνίου (ΑΔΤ: 

ΑΚ501272), Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πει-
ραιώς, ως πρόεδρος της Επιτροπής, με αναπληρωτή του 
τον Νικόλαο Μιχελακάκη του Ιωάννη (ΑΔΤ: ΑΖ050176), 
Αναπληρωτή Καθηγητή Οικονομικών Μαθηματικών του 
Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς

β. Νικόλαος Σταθόπουλος του Δημητρίου (ΑΔΤ: 
Χ334124), Πολιτικός Μηχανικός με αναπληρώτριά του 
τη Μυρτώ Παπαθάνου του Χρήστου (ΑΔΤ: ΑΒ649836), 
Οικονομολόγο

γ. Γεώργιος Δουκίδης του Ιωάννη (ΑΔΤ: Χ 468731), 
Καθηγητής ηλεκτρονικού επιχειρείν στο Τμήμα Διοι-
κητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, με αναπληρωτή του τον Από-
στολο Χριστοδουλάκη του Ελευθερίου (ΑΔΤ: Χ047297), 
Οικονομολόγο

Χρέη γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί η Αθηνά 
Τσόκα του Αθανασίου (ΑΔΤ: ΑΜ535191), υπάλληλος 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με ανα-
πληρωτή της τον Αλέξιο Γεωργόπουλο του Βασιλείου 
(ΑΔΤ: ΑΒ633520), υπάλληλο του Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων.

Άρθρο 2
Θητεία των μελών και Λειτουργία της Επιτροπής

1. Τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτρο-
πής έχουν θητεία ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης 
για ένα (1) επιπλέον έτος. Η θητεία των μελών αρχίζει 
από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

2. Για τη λειτουργία της Επιτροπής εφαρμόζονται οι 
διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του ν. 2690/1999 «Κύ-
ρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις».

Άρθρο 3
Αποζημίωση των μελών της Επιτροπής

Η αποζημίωση των μελών της Επιτροπής του άρθρου 
1 ορίζεται σε οκτακόσια (800) ευρώ για το κάθε μέλος 
ανά επενδυτικό σχέδιο και καταβάλλεται από πόρους 
του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Άρθρο 4

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.

Η  απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Ιουνίου 2022 

Οι Αναπληρωτές Υπουργοί

Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

Ι

2 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

    Αριθμ. 170274 
Ολοκλήρωση του έργου της Επιτροπής Ελέγχου 

Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρ-

θρου 12 του ν. 3870/2010 της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης για τις Δημοτικές 

και Περιφερειακές Εκλογές έτους 2014 και λήξη 

της θητείας των μελών αυτής βάσει των διατά-

ξεων του ν. 3870/2010.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 

(Α΄ 87), β) της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3870/2010 
«Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και 
έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές 
εκλογές» (Α΄ 138), γ) του π.δ. 142/2010 «Οργανισμός 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης» 
(Α΄ 235), δ) Των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015, 
όπως συμπληρώθηκαν και προστέθηκαν με το άρθρο 
24 του ν. 4368/2016.

2. Την υπ’ αρ. 14138/26-05-2017 απόφαση του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 250) με την οποία διορίζε-
ται ο Ιωάννης Σάββας του Κωνσταντίνου, Συντονιστής 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας  - Θρά-
κης και την ανανέωση της θητείας του, με την υπ’ αρ. 
34012/25.05.2022 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 435).

3. Την υπ’ αρ. 16564/26-03-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 216) απόφα-
ση περί συγκρότησης Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και 
Εκλογικών Παραβάσεων του άρθρου 12 του ν. 3870/2010 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

4. Το υπ’ αρ. 4/2022 Πρακτικό της από 15-04-2022 Συ-
νεδρίασης της Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογι-
κών Παραβάσεων, με το οποίο δηλώνεται η ολοκλήρωση 
του έργου της, διαπιστώνουμε:

Την ολοκλήρωση του έργου της Επιτροπής Ελέγχου 
Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης για τις Δημοτι-
κές και Περιφερειακές Εκλογές έτους 2019 και τη λήξη 
της θητείας των μελών αυτής, όπως είχαν οριστεί στην 
υπ’ αρ. 16564/26-03-2019 απόφαση συγκρότησης Επι-
τροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων 
του άρθρου 12 του ν. 3870/2010.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 14 Ιουνίου 2022

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Ι

3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

    Αριθμ. 177251 
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε δύο (2) Περιφε-

ρειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Κρήτης. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης», (Α’ 87) και ιδίως της περ. ιγ της 
παρ. 1 του άρθρου 159 και της παρ. 1 του άρθρου 181.

2. Την υπ’ αρ. 1218/16.2.2021 απόφαση της Συντονί-
στριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, «Έγκριση 
τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
της Περιφέρειας Κρήτης» (Β’ 762).

3. Την υπ’ αρ. 69/2019 απόφαση του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Ηρακλείου, με την οποία ανακηρύχθη-
καν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι 
της Περιφέρειας Κρήτης, για την περιφερειακή περίοδο 
2019-2023.

4. Το υπό στοιχεία 59639/ΕΓΚ 84/20.8.2019 (ΑΔΑ: 
6ΓΞΞ465ΧΘ7-ΦΟ2) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερι-
κών, «Ορκωμοσία και εγκατάσταση των Περιφερειακών 
Αρχών».

5. Το υπό στοιχεία 59641/ΕΓΚ 85/20.8.2019 (ΑΔΑ: 
9Λ6Ο465ΧΘ7-0ΚΨ) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερι-
κών, «Σύμπραξη παρατάξεων - Περιφερειακό Συμβούλιο 
και Επιτροπές».

6. Την υπ’ αρ. 221511/10.9.2019 (Β’ 3622) απόφαση 
του Περιφερειάρχη Κρήτης, όπως τροποποιήθηκε με την 
υπ’ αρ. 72330/7.4.2020 (Β’ 1384) (ΑΔΑ: ΩΣ5Ψ7ΛΚ-2ΧΚ) 

όμοια, αναφορικά με την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, με 
αντιμισθία, σε δύο (2) Περιφερειακούς Συμβούλους της 
Περιφέρειας Κρήτης» και συγκεκριμένα στον Κώστογλου 
Κυριάκο του Γεωργίου και στον Πιτσούλη Γεώργιο του 
Νικολάου.

7. Την υπ’ αρ. 164994/6.6.2022 (Υ.Ο.Δ.Δ. 476) απόφαση 
Περιφερειάρχη Κρήτης, με την οποία ορίστηκαν Αντιπε-
ριφεριειάρχες οι ανωτέρω Περιφερειακοί Σύμβουλοι.

8. Την υπ’ αρ. 175767/16.6.2022 βεβαίωση της Διεύ-
θυνσης Οικονομικού Περιφέρειας Κρήτης, αναφορικά 
με την ύπαρξη των απαιτούμενων πιστώσεων στον 
Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Κρήτης στην Ενότητα 
Περιφέρειας 00 Φορέα 072-00 ΚΑΕ 0341 και 0351, για 
την κάλυψη της δαπάνης για καταβολή αντιμισθίας σε 
δύο (2) περιφερειακούς συμβούλους και τη βεβαίωση 
πρόβλεψης των αντίστοιχων πιστώσεων, για τα επόμενα 
οικονομικά έτη στους ανωτέρω ΚΑΕ.

9. Την ανάγκη ορισμού δύο (2) Περιφερειακών Συμβού-
λων με αντιμισθία, για την επικουρία του Περιφερειάρχη 
κατά την άσκηση των καθηκόντων του με την μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων του σε αυτούς, την εύρυθμη λειτουργία 
των υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης και την αρτιότερη 
εξυπηρέτηση των πολιτών, αποφασίζουμε:

Μεταβιβάζουμε:
Α. Στην εκλεγμένη Περιφερειακή Σύμβουλο Κουτεντά-

κη Ευχαριστία του Εμμανουήλ, με ΑΔΤ ΑΙ 957225, την 
άσκηση αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με τον τομέα 
Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Νέας 
Γενιάς.

Β. Στον εκλεγμένο Περιφερειακό Σύμβουλο, Λεοντα-
ράκη Ιωάννη του Μιχαήλ, με ΑΔΤ ΑΒ 961820, την άσκηση 
αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με τον τομέα Πολιτικής 
Προστασίας και ΠΑΜ-ΠΣΕΑ, καθώς και τη Διαχείριση 
Τεχνικών Μέσων.

Οι ανωτέρω δικαιούνται αντιμισθίας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 181 του ν. 3852/2010.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 17 Ιουνίου 2022

Ο Περιφερειάρχης

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ   
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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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