
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αναπροσαρμογή ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων 
αποδοχών και ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών 
από 1.1.2023.

2 Έγκριση υπερωριακής εργασίας και εργασίας 
προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεω-
τικής προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Αιμοδο-
σίας (Ε.ΚΕ.Α.) διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων, 
για το α’ εξάμηνο του έτους 2023.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Δ.15/Δ’/9801 (1)
Αναπροσαρμογή ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων 

αποδοχών και ποσών ασφαλιστικών κατηγορι-

ών από 1.1.2023.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την περ. α της παρ. 2 του άρθρου 5, την περ. γδ της 

παρ. 2 του άρθρου 35, την παρ. 2 του άρθρου 38, την 
παρ. 6 του άρθρου 39, την παρ. 4 του άρθρου 40, την 
παρ. 6 του άρθρου 41 και την παρ. 5 του άρθρου 97 
του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφά-
λειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού 
συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και 
τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α’ 85) όπως τρο-
ποποιήθηκαν αντίστοιχα με τα άρθρα 23, 31, 34, 35, 36, 
37 και 45 του ν. 4670/2020 (Α’ 43).

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

3. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168).

4. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’  155).

5. Την υπ’ αρ. 71672/27.9.2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πα-
ναγιώτη Τσακλόγλου» (Β’ 4443).

6. Το υπ’ αρ. 4690/17.1.2023 έγγραφο της Γενικής Δι-
εύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, από το οποίο προ-
κύπτει ότι το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου 
γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του έτους 2022 είναι 
9,6452611330377%.

7. Το υπ’ αρ. 8762/26.01.2023 εισηγητικό σημείωμα 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, βάσει 
της περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 
(Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρ-
θρου 34 του ν. 4484/2017 (Α’ 110).

8. Το από 12/01/2023 δελτίο τύπου, αναρτημένο στην 
ιστοσελίδα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού ούτε του τακτικού προϋπολογισμού 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
διαπιστώνουμε:

Άρθρο 1
Ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών

Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών της περ. α 
της παρ. 2 του άρθρου 5 και της παρ. 2 του άρθρου 38 
του ν. 4387/ 2016 για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφα-
λιστικής εισφοράς των μισθωτών και των εργοδοτών 
προσαυξάνεται κατά 9,6452611330377% και διαμορ-
φώνεται στο ποσό των 7.126,94 ευρώ.

Άρθρο 2
Ασφαλιστικές κατηγορίες αυτοτελώς 
απασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών

Τα προβλεπόμενα από τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 39 
του ν. 4387/2016 ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών 
για την καταβολή της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς 
κύριας σύνταξης των αυτοτελώς απασχολουμένων και 
των ελευθέρων επαγγελματιών ασφαλισμένων του 
e-Ε.Φ.Κ.Α. προσαυξάνονται κατά 9,6452611330377% 
και διαμορφώνονται ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Ασφαλιστικές Κατηγορίες
Ποσά εισφορών 

κύριας σύνταξης σε ευρώ 
από 1.1.2023

1η κατηγορία 169,95
2η κατηγορία 203,94
3η κατηγορία 258,76
4η κατηγορία 325,65
5η κατηγορία 404,59
6η κατηγορία 548,23

Ειδική κατηγορία 101,97

Άρθρο 3
Ασφαλιστικές κατηγορίες ασφαλισμένων 
του πρώην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων 
(πρ. ΟΓΑ)

Τα προβλεπόμενα από τις παρ. 1 και 6 του άρθρου 40 
του ν. 4387/2016 ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών 
για την καταβολή της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφο-
ράς κύριας σύνταξης και υπέρ αγροτικής εστίας των 
ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ προσαυξάνονται κατά 
9,6452611330377% και διαμορφώνονται ως εξής:

Ασφαλιστικές 
κατηγορίες

Ποσά εισφορών 
κύριας σύνταξης 

σε ευρώ 
από 1.1.2023

Ποσά εισφορών 
Αγροτικής 

Εστίας σε ευρώ 
από 1.1.2023

1η κατηγορία 99,78 2,19
2η κατηγορία 120,61 2,19
3η κατηγορία 152,41 3,29
4η κατηγορία 191,88 3,29
5η κατηγορία 239,03 4,39
6η κατηγορία 323,45 6,58

Άρθρο 4
Ασφαλιστικές κατηγορίες 
και εισφορές κλάδου υγείας

Τα προβλεπόμενα από τις παρ. 2, 3 και 5 του άρθρου 41
του ν. 4387/2016 ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών 
για την καταβολή της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς 
κλάδου υγείας των αυτοτελώς απασχολουμένων και των 
ελευθέρων επαγγελματιών και υπέρ υγειονομικής περί-
θαλψης των ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ προσαυξά-
νονται κατά 9,6452611330377% και διαμορφώνονται 
ως εξής:

Αυτοτελώς απασχολούμενοι και ελεύθεροι 
επαγγελματίες

Ασφαλιστικές 
κατηγορίες

Ποσά εισφορών υγειονομικής 
περίθαλψης σε ευρώ από 1.1.2023
Υγείας σε χρήμα Υγείας σε είδος

1η κατηγορία 5,48 54,82
2η κατηγορία 6,58 65,79
3η κατηγορία 6,58 65,79
4η κατηγορία 6,58 65,79
5η κατηγορία 6,58 65,79
6η κατηγορία 6,58 65,79

Ειδική κατηγορία 3,29 32,89

Ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ
Ασφαλιστικές 

κατηγορίες
Ποσά εισφορών υγειονομικής 

περίθαλψης σε ευρώ από 1.1.2023
Υγείας σε χρήμα Υγείας σε είδος

1η κατηγορία 3,29 31,80
2η κατηγορία 3,29 38,38
3η κατηγορία 3,29 38,38
4η κατηγορία 3,29 38,38
5η κατηγορία 3,29 38,38
6η κατηγορία 3,29 38,38

Άρθρο 5
Ασφαλιστικές κατηγορίες 
και εισφορές κλάδου εφάπαξ παροχών

Τα προβλεπόμενα από την περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 
35 του ν. 4387/2016 ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών 
για την καταβολή της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς 
εφάπαξ παροχής των αυτοτελώς απασχολουμένων, των 
ελευθέρων επαγγελματιών και όλων των πριν και μετά 
την 01.01.1993 ασφαλισμένων εμμίσθων δικηγόρων 
και μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών του Κλάδου 
Εφάπαξ Παροχών του e- Ε.Φ.Κ.Α. προσαυξάνονται κατά 
9,6452611330377% και διαμορφώνονται ως εξής:

Ασφαλιστικές 
Κατηγορίες

Ποσά εισφορών εφάπαξ παροχής 
σε ευρώ από 1.1.2023

1η κατηγορία 28,51
2η κατηγορία 33,99
3η κατηγορία 40,57

Άρθρο 6
Ασφαλιστικές κατηγορίες 
και εισφορές κλάδου επικουρικής ασφάλισης

Τα προβλεπόμενα από την παρ. 3 του άρθρου 97 του 
ν. 4387/2016 ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών για 
την καταβολή της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς 
επικουρικής ασφάλισης των αυτοτελώς απασχολου-
μένων, των ελευθέρων επαγγελματιών, των εμμίσθων 
δικηγόρων και των μισθωτών μηχανικών του Κλάδου 
Επικουρικής Ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α. και του Τ.Ε.Κ.Α. 
προσαυξάνονται κατά 9,6452611330377% και διαμορ-
φώνονται ως εξής:

Ασφαλιστικές
Κατηγορίες

Ποσά εισφορών επικουρικής 
σύνταξης σε ευρώ από 1.1.2023

1η κατηγορία 42,76
2η κατηγορία 51,53
3η κατηγορία 61,40

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Τα ανωτέρω προσαυξημένα ποσά ισχύουν από 1η Ια-
νουαρίου 2023.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2023

Ο Υφυπουργός 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9415Τεύχος B’ 1063/24.02.2023

    Aριθμ. 589 (2)
Έγκριση υπερωριακής εργασίας και εργασίας 

προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεω-

τικής προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Αιμοδο-

σίας (Ε.ΚΕ.Α.) διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων 

,για το α’ εξάμηνο του έτους 2023. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (Ε.ΚΕ.Α)

  Έχοντας υπόψη:
1) Την υπό στοιχεία Γ4β/ΓΠ.οικ.36656/12.6.2020 από-

φαση του Υπουργού Υγείας «Συγκρότηση και ορισμός 
μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου 
Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α).» (Υ.Ο.Δ.Δ. 449).

2) Την υπό στοιχεία Α3β/οικ. 58824/2.8.2016 κοινή 
απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών 
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υγείας και Οικονο-
μικών «Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας 
(Ε.ΚΕ.Α.)» (Β’ 2597).

3) Το απόσπασμα πρακτικού της 10ης/25.6.2020/
θέμα 5 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Α. «Εξουσιοδότηση 
του Προέδρου του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Α. για την έκδοση απο-
φάσεων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 
και της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 3402/2005» (ΑΔΑ: 
6ΘΝ1ΟΡΕ3-Δ6Β).

4) Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3402/2005 (Α’ 258), 

όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 29 του 
ν. 3868/2010 (Α’ 129),

β. του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176),
γ. του άρθρου 64 του ν. 4486/2017 (Α’ 115).
5) Την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/6.5.2016 (ΑΔΑ: ΩΛ-

9ΣΗ-0ΝΜ) εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κρά-
τους.

6) Τις εκτιμώμενες υπηρεσιακές ανάγκες, όπως τεκμη-
ριώνονται με το υπ’ αρ. 6996/15.12.2022 έγγραφο του 
Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ιατρικής Υπηρεσίας και το 
υπ’ αρ. 578/26.01.2023 έγγραφο της Προϊσταμένης Δι-
εύθυνσης Συντονισμού και Οργάνωσης, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε για το α’ εξάμηνο του έτους 2023:
α) Την υπερωριακή εργασία είκοσι πέντε (25) συνο-

λικά απασχολούμενων στη διοικητική/οικονομική και 
την τεχνική υπηρεσία του Ε.ΚΕ.Α. και επίσης τριάντα (30) 
συνολικά απασχολούμενων στην ιατρική υπηρεσία του 
Ε.ΚΕ.Α., διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων, οι οποίοι 
θα εργαστούν μέχρι έντεκα χιλιάδες διακόσιες τριάντα 
δύο (11.232,00) ώρες και πάντως κατ’ άτομο μέχρι του 

προβλεπόμενου στο άρθρο 20 του ν. 4354/2015, ορίου 
των εκατόν είκοσι (120) ωρών για απογευματινή υπε-
ρωριακή εργασία, των ενενήντα έξι (96) ωρών νυχτε-
ρινής υπερωριακής εργασίας και των ενενήντα έξι (96) 
ωρών υπερωριακής εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων 
ημερών, έναντι δαπάνης σε βάρος του ΚΑΕ 0261 που 
δεν θα υπερβεί το ποσό των ενενήντα χιλιάδων ευρώ 
(90.000,00 €).

β) την εργασία προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας 
υποχρεωτικής εβδομήντα πέντε (75) συνολικά απασχο-
λούμενων στην ιατρική υπηρεσία του Ε.ΚΕ.Α., διαφόρων 
κλάδων και ειδικοτήτων και επίσης τριών (3) οδηγών και 
έντεκα (11) απασχολούμενων ειδικότητας βοηθητικού 
προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ε.ΚΕ.Α., οι οποί-
οι θα εργαστούν μέχρι δεκαέξι χιλιάδες ώρες (16.000,00) 
ώρες, έναντι δαπάνης σε βάρος του ΚΑΕ 0263 που δεν θα 
υπερβεί το ποσό των σαράντα εννέα χιλιάδων εβδομήντα 
ενός ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (49.071,44 €).

Για τον σκοπό αυτό στον προϋπολογισμό του Ε.ΚΕ.Α. 
οικονομικού έτους 2023 έχουν εγγραφεί οι εξής πιστώ-
σεις:

α) Πίστωση ύψους εκατόν ογδόντα χιλιάδων 
(180.000,00 €) στον ΚΑΕ 0261.

β) Πίστωση ύψους ενενήντα οκτώ χιλιάδων εβδομήντα 
ένα ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (98.071,44 €) 
στον ΚΑΕ 0263.

Η απογευματινή υπερωριακή εργασία και η υπερωρι-
ακή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες 
δεν θα υπερβεί ανά υπάλληλο, κατά το α’ εξάμηνο του 
έτους 2023, τις εκατόν είκοσι (120) και τις ενενήντα έξι 
(96) ώρες, αντίστοιχα.

Η δαπάνη για την πληρωμή των ανωτέρω, περιορίζεται 
αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο των εγγεγραμμένων 
για τον σκοπό αυτό πιστώσεων στον προϋπολογισμό του 
Ε.ΚΕ.Α. και δεν δύναται να αυξηθεί παρά μόνο με απόφα-
ση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από αιτιολογημένη 
πρόταση του οικείου διατάκτη.

Η ως άνω υπερωριακή εργασία και εργασία προς συ-
μπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής θα πραγ-
ματοποιείται με ευθύνη των κατά περίπτωση αρμοδίων 
προϊστάμενων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αχαρνές, 27 Ιανουαρίου 2023

Ο Πρόεδρος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ   
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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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