
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 67360 ΕΞ 2021 
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών-Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων- Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων «Ρύθμιση τεχνικών και λεπτομερεια-
κών θεμάτων της διαδικασίας διαπραγμάτευσης 
στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού του 
Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Δευτέρου του Βιβλίου 
πρώτου ν. 4738/2020 (Α’ 207)» (Β’ 2499).

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 66468 ΕΞ 2021 
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Εργασί-
ας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Διαδικασία επιβε-
βαίωσης της βιωσιμότητας ή φερεγγυότητας του 
οφειλέτη, κατά περίπτωση, και διαδικασίας κα-
τάρτισης της διμερούς σύμβασης αναδιάρθρω-
σης» (Β’ 2484).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 40953 ΕΞ 2023 (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 67360 ΕΞ 2021 

απόφασης των Υπουργών Οικονομικών-Ανάπτυ-

ξης και Επενδύσεων- Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων «Ρύθμιση τεχνικών και λεπτομερεια-

κών θεμάτων της διαδικασίας διαπραγμάτευσης 

στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού του 

Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Δευτέρου του Βιβλίου 

πρώτου ν. 4738/2020 (Α’ 207)» (Β’ 2499). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την υπό στοιχεία 67360 ΕΞ 2021 απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ρύθμιση τεχνικών 
και λεπτομερειακών θεμάτων της διαδικασίας διαπραγ-
μάτευσης στο πλαίσιοτου εξωδικαστικού μηχανισμού 
του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Δευτέρου του Βιβλίου 
πρώτου ν. 4738/2020 (Α’ 207)» (Β’ 2499).

2. Την παρ. 2 του άρθρου 71 του ν. 4738/2020 «Ρύθ-
μιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 207).

3. Τη διαδικασία που ορίζεται στο Κεφάλαιο Α’ του Δεύ-
τερου Μέρους του Πρώτου Βιβλίου (άρθρα 5-30) του 
ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης 
ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 207).

4. 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).

5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση και μετονο-
μασία Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων 
τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 
Υπουργείων» (Α’ 119).

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

7. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

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

9. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων» (Α’ 15).

10. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 68).

11. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

12. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Εν-
σωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονι-
κές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

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

1. Στο άρθρο 3 της υπό στοιχεία 67360 ΕΞ 2021 
(Β’  2499) κοινής υπουργικής απόφασης προστίθεται 
παρ. 4 ως εξής:

«Αίτηση που δεν έχει οριστικοποιηθεί σε διάστημα 90 
ημερών από τη δημιουργία της και δεν εκκρεμεί αίτημα 
συμπλήρωσης ή διόρθωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στα άρθρα 2 και 3 της παρούσας ακυρώνεται αυτομάτως 
από την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εξωδικαστικού Μηχανι-
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σμού Ρύθμισης Οφειλών του άρθρου 29 του ν. 4738/2020 
και θεωρείται μη υποβληθείσα. Η αυτόματη ακύρωση 
της αίτησης συνεπάγεται την απώλεια των εγγράφων και 
στοιχείων που εισήγαγε ο αιτών, τα οποία δεν τηρούνται 
στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα, καθώς και του μοναδικού 
αριθμού που έχει λάβει η αίτηση, ο οποίος παύει να συ-
νοδεύει την αίτηση σε περίπτωση επανυποβολής αυτής».

2. Η παρ. 3 του άρθρου 8Α αντικαθίσταται ως εξής: 
«3. Βασική παράμετρος για την προεξόφληση των ροών 
της μηνιαίας ικανότητας αποπληρωμής του οφειλέτη, 
και κατ’ επέκταση την εύρεση της τελικής ΜΔΑΧΟ, είναι 
το προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιμοποιεί η αυτο-
ματοποιημένη λύση, ήτοι επιτόκιο ίσο με δύο (2%) εκα-
τοστιαίες μονάδες και 0,85, το οποίο είναι σταθερό και 
υπολογίζεται ετησίως:

Προεξοφλητικό Επιτόκιο = 2,85 %».
3. Στην περ. βα) του στοιχείου ii του άρθρου 8Β αντι-

καθίστανται οι λέξεις «δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000)» 
από τις λέξεις «πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000)», ώστε 
η περ. βα) του στοιχείου ii του άρθρου 8Β να διαμορ-
φώνεται ως εξής: «βα) Για τα κινητά μικρής αξίας, ήτοι 
εκτιμώμενης αξίας μικρότερης των πενήντα χιλιάδων 
ευρώ (50.000) λογίζεται ως αξία η εμπορική αξία που 
δηλώνεται στην αίτηση του οφειλέτη».

4. Στην περ. ββ) του στοιχείου ii του άρθρου 8Β αντι-
καθίστανται στο πρώτο εδάφιο αυτής οι λέξεις «δέκα 
χιλιάδων ευρώ (10.000)» από τις λέξεις «πενήντα χιλιά-
δων ευρώ (50.000)», ώστε η περ. ββ) του στοιχείου ii του 
άρθρου 8Β να διαμορφώνεται ως εξής: «ββ) Για τα κινητά 
μεγάλης αξίας, ήτοι εκτιμώμενης αξίας πενήντα χιλιά-
δων ευρώ (50.000) και άνω λογίζεται ως αξία κατά σειρά 
προτεραιότητας: (i) η αξία που προκύπτει από πρόσφατη 
έκθεση πιστοποιημένου εκτιμητή της παρ. Γ του άρθρου 
πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107). Πρόσφατη έκθεση είναι 
αυτή που έχει συνταχθεί εντός των τελευταίων δώδεκα 
μηνών πριν από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής 
στην εξωδικαστική διαδικασία ρύθμισης οφειλών,(ii) η 
εμπορική αξία που προκύπτει από τα βιβλία του χρη-
ματοδοτικού ιδρύματος που έχει εγγράψει εμπράγμα-
τη ασφάλεια επί του περιουσιακού στοιχείου, και (iii) η 
ασφαλιστέα αξία, όπως αναφέρεται σε εν ισχύ ασφαλι-
στική σύμβαση, εφόσον υπάρχει και προσκομίζεται με 
την αίτηση. Ο οφειλέτης υποχρεούται να διασφαλίσει 
ότι τουλάχιστον μία από τις ανωτέρω αξίες υφίσταται».

5. Η περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 8Δ αντικαθίσταται 
ως εξής:

«β) Το επιτόκιο ρύθμισης που χρησιμοποιεί η αυτομα-
τοποιημένη λύση εξαρτάται από το είδος της οφειλής:

i) για τις οφειλές προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοι-
νωνικής Ασφάλισης λαμβάνεται υπόψη επιτόκιο ίσο με 
το σταθερό επιτόκιο τρία τοις εκατό (3%).

ii) για τους χρηματοδοτικούς φορείς λαμβάνεται υπό-
ψη επιτόκιο:

α) για τις εξασφαλισμένες οφειλές ίσο με το επιτόκιο 
Εuribor τριμήνου, προσαυξημένο κατά δύο και 0,50 
(2,50) εκατοστιαίες μονάδες και

β) για τις ανεξασφάλιστες οφειλές ίσο με το επιτόκιο 
Εuribor τριμήνου, προσαυξημένο κατά τρείς (3) εκατο-
στιαίες μονάδες.».

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Άγιος Ιωάννης Ρέντης, 14 Μαρτίου 2023

Οι Υπουργοί

Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΧΡΗΣΤΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ

ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Ι   

 Αριθμ. 40992 ΕΞ 2023 (2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 66468 ΕΞ 2021 

απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Εργασί-

ας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Διαδικασία επιβε-

βαίωσης της βιωσιμότητας ή φερεγγυότητας του 

οφειλέτη, κατά περίπτωση, και διαδικασίας κατάρ-

τισης της διμερούς σύμβασης αναδιάρθρωσης» 

(Β’ 2484). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύ-

τερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 207).
2. Την υπό στοιχεία 66468 ΕΞ 2021 απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων «Διαδικασία επιβεβαίωσης της βιωσιμότητας 
ή φερεγγυότητας του οφειλέτη, κατά περίπτωση, και 
διαδικασίας κατάρτισης της διμερούς σύμβασης αναδι-
άρθρωσης» (Β’ 2484).

3. Την παρ. 3 του άρθρου 71 του ν. 4738/2020 «Ρύθ-
μιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 207).

4. Τη διαδικασία που ορίζεται στο Κεφάλαιο Α’ του Δεύ-
τερου Μέρους του Πρώτου Βιβλίου (άρθρα 5-30) του 
ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης 
ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 207).

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

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

8. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

9. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’ 181).
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10. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 68).

11. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

12. Τον ν.  4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση 
(Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονι-
κές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

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

1. Διαγράφουμε το στοιχείο ii. της περ. α’ της παρ. 1 του 
άρθρου 2 και τροποποιούμε το στοιχείο iii. της περ. α’ της 
παρ. 1 του άρθρου 2 ως εξής: «ii. η διαδικασία εξωδικα-
στικής ρύθμισης των οφειλών του αιτούντος σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν. 4738/2020 περατώθηκε ως άκαρ-
πη λόγω απόρριψης της αίτησης του οφειλέτη». Η παρ. 1 
του άρθρου 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«Στη διαδικασία της παρούσας απόφασης δύναται να 
ενταχθεί οφειλέτης ο οποίος, μετά την ολοκλήρωση υπο-
βολής της αίτησης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του 
άρθρου 8 και τα άρθρα 9 και 10 του ν. 4738/2020 (Α’ 207), 
διαπιστώνεται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα ότι:

α) i. έχει οφειλές προς το Δημόσιο ή/και σε Φορείς 
Κοινωνικής Ασφάλισης και δεν έχει οφειλές σε χρημα-
τοδοτικούς φορείς ή

ii. η διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης των οφειλών 
του αιτούντος σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4738/2020 
περατώθηκε ως άκαρπη λόγω απόρριψης της αίτησης 
του οφειλέτη και

β) το σύνολο των οφειλών του προς το Δημόσιο, ή και 
τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και τους χρηματοδο-
τικούς φορείς κατά περίπτωση, υπερβαίνει το ποσό των 
δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ ανά πιστωτή».

2. Τροποποιούμε το δεύτερο εδάφιο της παρ.  3 
του άρθρου 3 αντικαθιστώντας τη φράση «το επιτό-
κιο euribor τριμήνου, προσαυξημένο κατά πέντε (5) 
εκατοστιαίες μονάδες» με τη φράση «τρία τοις εκατό 
(3%)», και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 3 
διαμορφώνεται ως εξής: «Για τον υπολογισμό των το-
κοχρεωλυτικών δόσεων λαμβάνεται υπόψη επιτόκιο 
ίσο με τρία τοις εκατό (3%), το οποίο είναι σταθερό, και 
υπολογίζεται ετησίως».

3. Η παρ. 6 του άρθρου 9 διαμορφώνεται ως εξής: «6. 
Σε περίπτωση ολικής προεξόφλησης της ρύθμισης, με 
καταβολή από τον οφειλέτη ή συμψηφισμό ή από από-
δοση κατασχέσεων ή από παρακράτηση, χορηγείται 
έκπτωση στο σύνολο των τόκων καταβολής που έχουν 
υπολογιστεί και αντιστοιχούν στον υπολειπόμενο αριθμό 
δόσεων της ρύθμισης».

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Άγιος Ιωάννης Ρέντης, 14 Μαρτίου 2023

Οι Υπουργοί

 Εργασίας και 
Οικονομικών Κοινωνικών Υποθέσεων

ΧΡΗΣΤΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ   
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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,




