
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Εσωτερι-
κών έτους 2018.

2 Τροποποίηση της ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/
8.2.2018 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών 
και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός 
λεπτομερειών για την εφαρμογή των ρυθμίσεων 
του άρθρου 36 του ν. 4508/2017» (Β’ 474) όπως 
ισχύει.

3 Τροποποίηση της 3511.1/17/2014/13-11-2014 
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός της οργα-
νικής σύνθεσης πληρώματος επαγγελματικών 
πλοίων αναψυχής» (Β’ 3088).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./83/20909 (1)
  Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Εσωτερι-

κών έτους 2018. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του 

άρθρου 11 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο του ν. 3833/2010 
«Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα 
για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 
40/Α’/15-3-2010), όπως ισχύει και της παρ. 21 του άρ-
θρου ενάτου του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α/2012).

2. Το π.δ. 123/04-11-2016 (ΦΕΚ 208/Α’/2016) «Ανασύ-
σταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Με-
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύ-
σταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Υπουρ-
γείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 
Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων».

3. Το π.δ. 125/05-11-2016 (ΦΕΚ 210/Α’/05-11-2016) 
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών».

4. Την ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ.4573/1-3-2011 (ΦΕΚ 323/
Β/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων 
και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

5. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποί-
ησης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού και των λει-
τουργών του Δημοσίου που διορίζεται ή προσλαμ-
βάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του 
ν. 3812/2009.

6. Το αριθμ. 25197/4-6-2018 έγγραφο του Υπουργείου 
Εσωτερικών.

7. Το αριθμ. 22924/7-6-2018 έγγραφο του Δήμου Κε-
ρατσινίου.

8. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από-
φασης κατανομής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, 
αποφασίζουμε:

Την κατανομή σαράντα δύο (42) ατόμων στο Δήμο 
Κερατσινίου, ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ΦΟΡΕΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

ΦΕΚ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΑΣΕΠ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΣ 
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

2 507/Γ/9-5-2018 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1 507/Γ/9-5-2018 ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
3 507/Γ/9-5-2018 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
1 507/Γ/9-5-2018 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΩΝ
2 507/Γ/9-5-2018 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
2 507/Γ/9-5-2018 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΩΝ
1 507/Γ/9-5-2018 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΑΔΩΝ
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ΦΟΡΕΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

ΦΕΚ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΑΣΕΠ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

2 507/Γ/9-5-2018 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
3 507/Γ/9-5-2018 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ
1 507/Γ/9-5-2018 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ

4 507/Γ/9-5-2018 ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ-ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΩΝ-
ΚΗΠΟΥΡΩΝ - ΑΝΘΟΚΟΜΩΝ

7 507/Γ/9-5-2018 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ/
ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΚΗΠΩΝ

5 507/Γ/9-5-2018 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ/
ΦΥΛΑΚΩΝ - ΕΡΓΑΤΩΝ

9 507/Γ/9-5-2018 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ/
ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ 42

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 6 Ιουλίου 2018

Η Υπουργός
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ   

I

 Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/43213/6382 (2)
Τροποποίηση της ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/

8.2.2018 απόφασης των Υπουργών Οικονομι-

κών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορι-

σμός λεπτομερειών για την εφαρμογή των ρυθ-

μίσεων του άρθρου 36 του ν. 4508/2017» (Β’ 474) 

όπως ισχύει. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4508/2017 «Αδει-

οδότηση διαστημικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση 
στο Εθνικό Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων - Ίδρυση 
Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού και λοιπές διατά-
ξεις» (Α’ 200).

2. 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 «Κω-
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» (Α’ 98).

3. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α’ 116).

4. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).

5. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας» (Α’ 160).

6. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Α’ 181).

7. Την ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/14.11.2016 απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών 
Αικατερίνη Παπανάτσιου» (Β’ 3696).

8. Τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε 
Πελάτες (Β’ 832/09.04.2013).

9. Την ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/8.2.2018 απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας «Καθορισμός λεπτομερειών για την εφαρμογή των 
ρυθμίσεων του άρθρου 36 του ν. 4508/2017» (Β’ 474) 
όπως ισχύει.

10. Την 404/12.11.2015 απόφαση της ΡΑΕ «(α) Τρο-
ποποίηση διατάξεων του "Εγχειριδίου Διαχείρισης Με-
τρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δι-
κτύου" όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ Β΄ 1463/
2013), μετονομασία του σε "Εγχειρίδιο Διαχείρισης Με-
τρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης" και κωδικοποί-
ηση σε ενιαίο κείμενο (β) Τροποποίηση διατάξεων του 
"Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μετα-
φοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας" (ΦΕΚ Β΄ 103/31.01.2012) 
και του "Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας" 
(ΦΕΚ Β΄ 104/31.01.2012), όπως έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν» (Β’ 2773).

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού. Η δαπάνη που προβλέπεται στο άρθρο 
36 του ν. 4508/2017 δεν αφορά τις διατάξεις της παρού-
σας, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/8.2.2018 
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας «Καθορισμός λεπτομερειών για 
την εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 36 του 
ν. 4508/2017» (Β’ 474) όπως ισχύει ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Η περίπτωση Α του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«Α. Να είναι αποσυνδεδεμένοι από το δίκτυο παροχής 

ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών μέ-
χρι και τις 30/06/2018.».
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Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

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

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 5 Ιουλίου 2018

Οι Υπουργοί

 Υφυπουργός 
Οικονομικών Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Ι

 Αριθμ. 2241.2/51930/2018 (3)
Τροποποίηση της 3511.1/17/2014/13-11-2014 

υπουργικής απόφασης «Καθορισμός της οργα-

νικής σύνθεσης πληρώματος επαγγελματικών 

πλοίων αναψυχής» (Β’ 3088). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 8 παρ. 1 περίπτωση α’ εδαφίου 3 και 

παρ. 3 περιπτώσεις α’ και β’, του άρθρου 1 παρ. 1 πε-
ρίπτωση δ’ και του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 4256/2014 
«Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» (Α’ 92), όπως τρο-
ποποιήθηκαν και ισχύουν.

β. Των άρθρων 1, 4 και 5 του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρό-
τηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 102), όπως ισχύει.

γ. Του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλί-
ας και Αιγαίου» (Α’ 26).

δ. Του π.δ. 141/2014 (Α’ 232) «Προϋποθέσεις από-
κτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δι-
καιώματα υπηρεσίας στα πλοία και άλλες διατάξεις - 

Αντικατάσταση προεδρικού διατάγματος 243/1998», 
όπως ισχύει.

ε. Του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων ... Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ... Μεταφορά Γενικής 
Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).

στ. Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).

ζ. Την παρ. 3 του άρθρου 2 του Κανονισμού ειδικευ-
μένων και εκπαιδευμένων ατόμων για το χειρισμό των 
σωστικών μέσων των επιβατηγών πλοίων που τέθηκε σε 
εφαρμογή με το άρθρο πρώτο του π.δ. 38/2011 (Α’ 96).

η. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

2. Την ανάγκη ομαλής και αποτελεσματικής δραστηρι-
οποίησης των πλοίων από άποψη στελέχωσης.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

1. Προστίθεται εδάφιο 6 στην παράγραφο 1.1 (ΟΡΓΑΝΙΚΗ 
ΣΥΝΘΕΣΗ), περίπτωση α (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ) 
της υπουργικής απόφασης 3511.1/17/2014/13-11-2014 
«Καθορισμός της οργανικής σύνθεσης πληρώματος επαγ-
γελματικών πλοίων αναψυχής» (Β’ 3088) ως ακολούθως:

«6. Σε πλοία που έχουν καταμετρηθεί σύμφωνα με 
τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης 1969 περί κατα-
μέτρησης χωρητικότητας πλοίων ή κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 13 του ν. 4150/2013 (Α΄102), μπορεί να ναυτο-
λογούνται για την άσκηση διακυβέρνησης των πλοίων 
αυτών ναυτικοί σύμφωνα με το δικαίωμα εργασίας που 
τους παρέχεται από το αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας 
που κατέχουν κατ’ εφαρμογή του π.δ. 141/2014 (Α’ 232).».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 9 Ιουλίου 2018

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ    
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*02027521007180004*

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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης 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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