
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 76219/ΕΞ 2021/
25-06-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οι-
κονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Επικρα-
τείας «Καθορισμός των τεχνικών λεπτομερειών 
που αποτελούν τις λειτουργικές προδιαγραφές 
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξωδικαστικού 
μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του ν. 4738/2020 
“Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρί-
ας και άλλες διατάξεις” (Α’ 207)» (Β’ 2817).

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 136042 ΕΞ 2020/
30.11.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικο-
νομικών, Δικαιοσύνης και Επικρατείας «Λειτουργι-
κές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
διαχείρισης εκκρεμών αιτήσεων του ν. 3869/2010 
«“Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων προσώπων 
και άλλες διατάξεις” (Α’ 130)» (Β’ 5278).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 79708 ΕΞ 2022 (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 76219/ΕΞ 2021/

25-06-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οι-

κονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Επικρα-

τείας «Καθορισμός των τεχνικών λεπτομερειών 

που αποτελούν τις λειτουργικές προδιαγραφές 

της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξωδικαστικού 

μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του ν. 4738/2020 

“Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρί-

ας και άλλες διατάξεις” (Α’ 207)» (Β’ 2817).   

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 4 του άρθρου 71 του ν. 4738/2020 «Ρύθ-

μιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 207).

2. 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).

3. 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).

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

5. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό 
Επικρατείας» (Β’  2902).

6. Την υπό στοιχεία 1786/14.2.2022 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 638).

7. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’ 181).

8. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

9. Το ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2012 και της Οδηγίας (ΕΕ)2019/1024) - Ηλεκτρο-
νικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

10. Την υπό στοιχεία 76219/ΕΞ 2021/25-06-2021 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης και Επικρατείας «Καθορισμός των τεχνικών 
λεπτομερειών που αποτελούν τις λειτουργικές προδια-
γραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξωδικαστικού 
μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του ν. 4738/2020 “Ρύθ-
μιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες 
διατάξεις” (Α’ 207)» (Β’ 2817).

11. Την ανάγκη καθορισμού των τεχνικών λεπτομερει-
ών που αποτελούν τις λειτουργικές προδιαγραφές της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξωδικαστικού μηχανισμού 
ρύθμισης οφειλών του ν. 4738/2020 (Α’ 207).

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

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Την τροποποίηση του άρθρου 1 «Σκοπός» της υπό 
στοιχεία 76219/ΕΞ 2021/25-06-2021 κοινής υπουργικής 
απόφασης, στο οποίο η υπάρχουσα παράγραφος αριθ-
μείται ως παρ. 1 και προστίθεται νέα παρ. 2, και συνεπώς 
διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 1
Σκοπός και Ορισμοί

1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η περιγρα-
φή των λειτουργικών προδιαγραφών της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας που υποστηρίζει τον εξωδικαστικό μηχανι-
σμό ρύθμισης οφειλών του ν. 4738/2020 και την επιδότη-
ση δόσης δανείων με εξασφάλιση στην κύρια κατοικία, 
που τηρείται στις υποδομές της Γενικής Γραμματείας 
Πληροφοριακών Συστημάτων και Δημόσιας Διοίκησης 
(ΓΓΠΣΔΔ) και η πρόσβαση γίνεται μέσω της Ενιαίας Ψη-
φιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) 
ή της ιστοσελίδας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης 
Ιδιωτικού Χρέους του Υπ. Οικονομικών (εφεξής ΕΓΔΙΧ), 
www.keyd.gov.gr. Οι προδιαγραφές περιλαμβάνουν την 
απαραίτητη λειτουργικότητα για την εύρυθμη υποστήρι-
ξη των ενεργειών που απαιτούνται από τα εμπλεκόμενα 
μέρη (Οφειλέτης, Σύμβουλος, Χρηματοδοτικοί Φορείς, 
Πιστωτές Δημοσίου κ.ά.) σύμφωνα με το εφαρμοστέο 
νομοθετικό πλαίσιο.

2. Για τις ανάγκες της παρούσας απόφασης:
α) Ως «Αίτηση» νοείται η αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 

8 του ν. 4738/2020.
β) Ως «χρηματοδοτικοί φορείς» νοούνται: βα) τα 

πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα, μεταξύ των 
οποίων και εκείνα που τελούν υπό ειδική εκκαθάριση, 
ββ) οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, βγ) οι εται-
ρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, βδ) οι 
εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώ-
σεις του άρθρου 1 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), ενεργώντας 
για λογαριασμό προσώπων που έχουν αποκτήσει δάνεια 
και πιστώσεις του άρθρου 1 του ν. 4354/2015, εφόσον 
τελούν υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος ή 
του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού, καθώς και βε) τα 
νομικά πρόσωπα που αποκτούν απαιτήσεις προς τιτλο-
ποίηση και οι διαχειριστές αυτών.

γ) Ως «Πιστωτές» νοούνται οι χρηματοδοτικοί φορείς, 
το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, που 
έχουν χρηματικές απαιτήσεις κατά του οφειλέτη.

δ) Ως «Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εξωδικαστικής Ρύθμι-
σης Οφειλών» ή «ηλεκτρονική πλατφόρμα» νοείται η ηλε-
κτρονική πλατφόρμα του άρθρου 29 του ν. 4738/2020.

ε) Ως «Οφειλές» προς οποιονδήποτε Πιστωτή κατά 
την έννοια των περ. ιδ’, ιε’, ιστ’, ιζ’, των παρ. 1, 2 και 3 του 
άρθρου 6 του ν. 4738/2020, νοούνται οι οφειλές που 
αντλούνται αυτόματα από τις βάσεις δεδομένων των 
Πιστωτών, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί κατά την 
ημερομηνία της τελευταίας άντλησής τους.

στ) Ως «Φορείς» νοούνται οι χρηματοδοτικοί φορείς 
της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 6 ν. 4738/2020, το Δη-
μόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 76219/ΕΞ 2021/
25-06-2021 κοινή απόφαση.

Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Ιουνίου 2022

Οι Υπουργοί

 Υφυπουργός Ψηφιακής
Οικονομικών Διακυβέρνησης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

Επικρατείας

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Ι

    Αριθ.: 79709 ΕΞ 2022 (2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 136042 ΕΞ 2020/

30.11.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οι-

κονομικών, Δικαιοσύνης και Επικρατείας «Λει-

τουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατ-

φόρμας διαχείρισης εκκρεμών αιτήσεων του 

ν. 3869/2010 «“Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεω-

μένων προσώπων και άλλες διατάξεις” (Α’ 130)» 

(Β’ 5278).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 1 του Μέρους Πρώτου του ν. 4745/2020 

«Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών 
υποθέσεων του ν. 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές 
της παρ. 1 του άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., ως προς την εύλο-
γη διάρκεια της πολιτικής αγωγής, τροποποιήσεις του 
Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις» (Α’  214).

2. 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).

3. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση και μετο-
νομασία Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων 
τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 
Υπουργείων» (Α’ 119).

4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’  121).

5. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’  181).

6. Το του π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης» (Α’  7).

7. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης» (Α’  85).

8. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2012 και της Οδηγίας (ΕΕ)2019/1024) - Ηλεκτρο-
νικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).
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9. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό 
Επικρατείας» (Β’ 2902).

10. Την υπό στοιχεία 136042 ΕΞ 2020/30.112020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης και 
Επικρατείας «Λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρο-
νικής πλατφόρμας διαχείρισης εκκρεμών αιτήσεων του 
ν. 3869/2010 “Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων 
προσώπων και άλλες διατάξεις” (Α’ 130)» (Β’  5278), ως 
τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 117166/ΕΞ 2021/
23.09.2021 (Β’ 4455) όμοια απόφαση.

13. Την ανάγκη διευκόλυνσης της πρόσβασης πολιτών 
και των δικηγόρων τους σε πληροφορίες για τις υποθέ-
σεις τους.

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

Την αντικατάσταση της δεύτερης παραγράφου του 
άρθρου 7 της υπό στοιχεία 136042 ΕΞ 2020/30.11.2020 
κοινής υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε 
με την υπό στοιχεία 117166/ΕΞ 2021/23.09.2021 όμοια 
απόφαση, ως ακολούθως:

«2. Η γραμματεία του δικαστηρίου εισέρχεται στο 
Σύστημα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημό-
σιας Διοίκησης (www.gov.gr) με την επιλογή του συν-
δέσμου που αφορά τη γραμματεία του δικαστηρίου. 
Στη συνέχεια, συμπληρώνει στην αντίστοιχη αίτηση 
τα παρακάτω πεδία της Ενότητας «Στοιχεία Αρχικής 
Αίτησης και Ενδιάμεσων Κλήσεων», τα οποία αφορούν 
στην αίτηση επαναπροσδιορισμού που υποβλήθηκε 
οριστικά:

1. Γενικός Αριθμός Κατάθεσης.
2. Ειδικός Αριθμός Κατάθεσης (προαιρετικό πεδίο για 

τα Ειρηνοδικεία που είναι εκτός Ο.Σ.Δ.Δ.Υ. - Π.Π.).
3. Έτος Κατάθεσης.
4. Ημερομηνία Κατάθεσης.

5. Ειρηνοδικείο.
6. Πράξη κατάθεσης (αναρτάται σε μορφή αρχείου 

pdf).
7. Ημερομηνία Νέας Δικασίμου.
8. Πράξη Προσδιορισμού δικασίμου (αναρτάται σε 

μορφή αρχείου pdf ).
9. Διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 4ΙΒ του ν. 3869/2010 

(αναρτάται σε μορφή αρχείου pdf ).
10. Ημερομηνία νέας δικασίμου σε περίπτωση επανά-

ληψης της συζήτησης στο ακροατήριο.
11. Διάταξη του άρθρου 227 ΚΠολΔ (αναρτάται σε 

μορφή αρχείου pdf ).
12. Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.
13. Αποτέλεσμα της απόφασης.
Τα πεδία 9 έως 11 συμπληρώνονται μόνο σε περίπτω-

ση που προκύψουν οι σχετικές διατάξεις. Τα πεδία 9 έως 
13 συμπληρώνονται εντός τριών εργάσιμων ημερών από 
την έκδοσή της διάταξης ή τη δημοσίευση της απόφασης 
αντίστοιχα.».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 136042 ΕΞ 2020/
30.11.2020 κοινή υπουργική απόφαση, όπως έχει τροπο-
ποιηθεί με την υπό στοιχεία 117166/ΕΞ 2021/23.09.2021 
όμοια απόφαση.

Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Ιουνίου 2022

Οι Υπουργοί

Οικονομικών Δικαιοσύνης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Επικρατείας

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ   
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*02029300906220004*

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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