
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Πρωτ. 10425 
              Διεκπ. 7113 
     Ενιαίος Κανονισμός Διαδικασιών Ελέγχου Δηλώ-

σεων Περιουσιακής Κατάστασης. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Συντάγματος, 

σε συνδυασμό με τα άρθρα 1, 97 και 164ΣΤ του Κανο-
νισμού της Βουλής (Μέρος Β΄, A΄ 51/1997), όπως ισχύει,

2. τις διατάξεις του ν. 3213/2003, όπως ισχύει, ιδίως 
της παρ. 9 του άρθρου 3Β του ν. 3213/2003, όπως ισχύει,

3. τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής του άρ-
θρου 3Α του ν. 3213/2003 (Α΄ 33/2019), όπως ισχύει,

4. τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 4557/2018, που 
αφορά στον έλεγχο των Δηλώσεων Περιουσιακής Κα-
τάστασης (Δ.Π.Κ.) που διενεργείται από τη Γ΄ Μονάδα 
Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Αρ-
χής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από 
Εγκληματικές Δραστηριότητες,

5. τις διατάξεις των άρθρων 82 παρ. 4, 83 παρ.2 και 91 
παρ. 6 του ν. 4622/2019, που αφορά στον διενεργούμενο 
από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας έλεγχο των Δηλώσεων 
Περιουσιακής Κατάστασης,

6. τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4613/2019, καθώς 
και τις διατάξεις του π.δ. 65/2019, που εφαρμόζονται 
κατά τον έλεγχο των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατά-
στασης από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων των 
Σωμάτων Ασφαλείας,

7. την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο 
Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).

8. το από 13 Δεκεμβρίου 2019 Μνημόνιο Συνεργασίας 
«για τον καθορισμό Ενιαίου Κανονισμού Διαδικασιών 
Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης» για 
όλα τα όργανα ελέγχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 
διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 3Β του ν. 3213/2003, 
όπως ισχύει,

9. το υπ’ αρ. Ειδικής Γραμματείας Προέδρου Βουλής 
2228/02.07.2020 έγγραφο του Γ΄ Αντιπροέδρου της 

Βουλής, Αθανασίου Μπούρα, στο οποίο επισυνάπτεται 
σχέδιο Ενιαίου Κανονισμού Διαδικασιών Ελέγχου Δη-
λώσεων Περιουσιακής Κατάστασης που καταρτίστηκε 
από Ομάδα Εργασίας εκπροσώπων όλων των κατά νόμο 
αρμόδιων οργάνων για έλεγχο Δηλώσεων Περιουσιακής 
Κατάστασης, η οποία συγκροτήθηκε για το σκοπό αυτό, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο πρώτο
Καθορίζουμε Ενιαίο Κανονισμό Διαδικασιών Ελέγχου 

Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, ως εξής:

«ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Άρθρο 1
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Ο παρών Κανονισμός κωδικοποιεί και περιγράφει τις 
κοινές ελεγκτικές διαδικασίες των Δηλώσεων Περιουσια-
κής Κατάστασης (εφεξής δηλώσεων ή Δ.Π.Κ.) που εφαρ-
μόζονται από όλα τα Όργανα Ελέγχου του ν. 3213/2003 
(Α’ 309), όπως ισχύει.

2. Οι διαδικασίες ελέγχου Δ.Π.Κ. είναι τρεις, όπως ανα-
λύονται στα επόμενα άρθρα, σύμφωνα με τη χρονική 
ακολουθία του ελέγχου: α. Εξέταση της Δ.Π.Κ., β. Ανα-
ζήτηση Στοιχείων και γ. Άρση Απορρήτων. Το είδος, η 
έκταση και το περιεχόμενο του διενεργούμενου ελέγχου 
εξαρτάται από την εκάστοτε εντολή ελέγχου του κάθε 
Οργάνου, για τους υπόχρεους της αρμοδιότητάς του.

3. Οι κοινές ελεγκτικές διαδικασίες των Δ.Π.Κ. είναι 
εμπιστευτικές και διέπονται από τις αρχές της αντικει-
μενικότητας, της αμεροληψίας και της εχεμύθειας.

4. Με τον παρόντα Κανονισμό δεν θίγεται το δικαίωμα 
εκάστου εκ των Οργάνων Ελέγχου να εξειδικεύει περαι-
τέρω ή να διευρύνει, για τους υπόχρεους της αρμοδιό-
τητάς του, τις διαδικασίες του παρόντος, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο ν. 3213/2003 (Α’ 309), όπως ισχύει, και 
τις επιμέρους διατάξεις που αφορούν το κάθε Όργανο, 
όπως ισχύουν κάθε φορά. Αρμόδιο για τον έλεγχο τήρη-
σης του παρόντος είναι το κάθε Όργανο σε σχέση με τους 
διενεργούντες τον έλεγχο των Δ.Π.Κ. για λογαριασμό του.

Άρθρο 2
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

1. Η Διαδικασία Εξέτασης Δηλώσεων περιλαμβάνει τα 
εξής στάδια: α. Διαπίστωση υποβολής δήλωσης κατά το 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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ελεγχόμενο έτος, β. Έλεγχος πληρότητας συμπλήρωσης 
των πινάκων της δήλωσης, γ. Έλεγχος του αληθούς του 
περιεχομένου της δήλωσης, δ. Επεξεργασία δηλωθέντων 
στοιχείων.

2. Αναφορικά με τα στάδια β., γ. και δ., ο διενεργούμε-
νος έλεγχος της δήλωσης αποσκοπεί στον εντοπισμό τυ-
χόν ελλείψεων, ανακριβειών ή/και αδικαιολόγητης επαύ-
ξησης περιουσίας ή απόκρυψης μέρους αυτής. Ειδικά, 
ο έλεγχος της αρχικής δήλωσης αφορά στη διαπίστωση 
του αληθούς περιεχομένου, ανακριβειών και ελλείψεων 
για τα περιουσιακά στοιχεία που υφίστανται κατά τον 
χρόνο κτήσης της ιδιότητας. Κατά τον έλεγχο των εσό-
δων από κάθε πηγή που αποκτήθηκαν κατά το προηγού-
μενο φορολογικό έτος, λαμβάνει χώρα αντιπαραβολή 
του περιεχομένου του οικείου πίνακα της δήλωσης προς 
τα υποβληθέντα (Ε1) έντυπα φορολογίας εισοδήματος 
ή/και του εντύπου στοιχείων δήλωσης φορολογίας εισο-
δήματος του αντιστοίχου έτους, καθώς και οιωνδήποτε 
ετέρων εγγράφων, τα οποία έχουν υποβληθεί από τον 
ελεγχόμενο. Ομοίως καταγράφονται μη δηλωθέντα στον 
οικείο πίνακα της Δ.Π.Κ. έσοδα, τα οποία προκύπτουν 
από τον έλεγχο επόμενων πινάκων της Δ.Π.Κ.. Κατά τον 
έλεγχο μετοχών ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών, 
ομολόγων και κάθε είδους ομολογιών, αμοιβαίων κε-
φαλαίων, παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων 
καθώς και οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού προϊό-
ντος τράπεζας, ασφαλιστικής ή οποιουδήποτε άλλου 
χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, πραγματοποιείται αντι-
παραβολή των δηλωθέντων χρηματοοικονομικών προ-
ϊόντων προς το περιεχόμενο των παραστατικών. Κατά 
τον έλεγχο μισθωμένων θυρίδων, κινητών μεγάλης αξίας 
και μετρητών λαμβάνει χώρα αντιπαραβολή των σχετι-
κών παραστατικών. Κατά τον έλεγχο των καταθέσεων σε 
τράπεζες, Ταμιευτήρια και άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά 
πιστωτικά ιδρύματα, λαμβάνει χώρα αντιπαραβολή του 
περιεχομένου του οικείου πίνακα της δήλωσης προς τα 
αντίστοιχα παραστατικά ή βεβαιώσεις. Κατά τον έλεγχο 
εμπραγμάτων δικαιωμάτων γίνεται αντιπαραβολή με 
τους τίτλους κτήσης και τη Βεβαίωση δηλωθείσας περι-
ουσιακής κατάστασης. Κατά τον έλεγχο των δηλωθέντων 
οχημάτων, πλωτών και εναέριων μέσων, λαμβάνει χώρα 
έλεγχος των φορολογικών ή άλλων παραστατικών και 
διασταύρωσή τους με τη δήλωση φορολογίας εισοδή-
ματος ή άλλες πηγές. Κατά τον έλεγχο των Συμμετοχών 
σε Επιχειρήσεις λαμβάνει χώρα αντιπαραβολή προς 
τα υποβληθέντα έντυπα φορολογίας εισοδήματος του 
αντιστοίχου έτους, καθώς και προς οποιαδήποτε έτερα 
έγγραφα. Κατά τον έλεγχο Δανειακών Υποχρεώσεων και 
Οφειλών, λαμβάνει χώρα αντιπαραβολή του περιεχομέ-
νου του οικείου πίνακα της δήλωσης προς το υποβληθέν 
Ε1 έντυπο φορολογίας εισοδήματος ή/και οποιοδήποτε 
άλλο στοιχείο ή παραστατικό.

3. Κατά το στάδιο δ., λαμβάνει χώρα αριθμητική επε-
ξεργασία των συλλεχθέντων στοιχείων και ελεγκτική 
επαλήθευση σε κατάλληλα διαμορφωμένο φύλλο υπο-
λογισμού. Προκειμένου να εξαχθεί το ύψος του χρημα-
τικού ποσού, το οποίο φέρεται ότι αναλώθηκε κατά τη 
διάρκεια της ελεγχόμενης περιόδου από τον ελεγχόμενο, 
αθροίζονται, αφενός τα έσοδά του από κάθε πηγή, όπως 

αυτά είτε έχουν προκύψει με βάση το περιεχόμενο της 
Δ.Π.Κ., είτε αποκαλύφθηκαν στο πλαίσιο του ελέγχου, και 
αφετέρου αθροίζονται οι ετήσιες δαπάνες του. Επίσης, 
καταγράφεται η θετική ή αρνητική διαφορά που προ-
κύπτει από την σύγκριση του ύψους των καταθέσεων 
στην αρχή της περιόδου ελέγχου με το αντίστοιχο ύψος 
του τέλους. Ομοίως καταγράφονται και οι χρηματικές 
διαφορές αρχής περιόδου και τέλους από τα υπόλοιπα 
περιουσιακά στοιχεία που εμφανίζονται στους πίνακες 
της Δ.Π.Κ.. Από την επεξεργασία των ανωτέρω στοιχείων 
προκύπτει το χρηματικό ποσό, το οποίο χρησιμοποιή-
θηκε για την εξυπηρέτηση των αναγκών διαβίωσης του 
ελεγχόμενου. Το ποσό αυτό δύναται να συνεκτιμηθεί 
κατά περίπτωση με τα τεκμήρια διαβίωσης, όπως αυτά 
καθορίζονται από την ΕΛΣΤΑΤ ή με άλλο τρόπο, ως έν-
δειξη φερόμενης απόκρυψης εισοδημάτων, στο πλαί-
σιο της κατάρτισης της Δ.Π.Κ.. Στην περίπτωση που δεν 
καλύπτεται το θετικό ποσό από το όριο που έχει τεθεί ή 
εμφανίζεται αρνητικό ποσό, συντρέχει λόγος περαιτέρω 
διερεύνησης της Δ.Π.Κ. του ελεγχόμενου.

Άρθρο 3
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

1. Οι μέθοδοι αναζήτησης στοιχείων είναι: α. Ο έλεγ-
χος στοιχείων μέσω βάσεων δεδομένων, β. Η κλήση 
ελεγχόμενου προς παροχή διευκρινίσεων και στοιχεί-
ων, τηρουμένων των προθεσμιών που προβλέπονται 
στο ν. 3213/2003 (Α’ 309), όπως ισχύει, αναφορικά με 
το περιεχόμενο της δήλωσής του, γ. Η υποβολή αιτημά-
των - ερωτημάτων προς άλλες Υπηρεσίες για παροχή 
στοιχείων.

2. Η αναζήτηση στοιχείων μπορεί να λαμβάνει χώρα 
σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας εξέτασης της 
Δ.Π.Κ., σύμφωνα με ορισμένες ή και όλες τις μεθόδους 
συλλήβδην της προηγούμενης παραγράφου, από τον 
διενεργούντα τον έλεγχο ή το Όργανο Ελέγχου ανάλογα 
με την κατά νόμο αρμοδιότητα ή την εντολή.

Άρθρο 4
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΣΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ

Η διαδικασία αφορά στην κατά περίπτωση και κατά 
αρμοδιότητα άρση απορρήτων του ελεγχόμενου, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του ν. 3213/2003 (Α΄309), όπως 
ισχύει. Μπορεί να ενεργοποιείται σε οποιοδήποτε στάδιο 
της διαδικασίας εξέτασης της Δ.Π.Κ., εφόσον απαιτείται, 
κατά την κρίση του Οργάνου και περιλαμβάνει τα εξής 
στάδια: α. Συλλογή στοιχείων, β. Διασταύρωση συλλε-
χθεισών πληροφοριών με δηλωμένα στις Δ.Π.Κ. στοιχεία. 
Θα πρέπει να λαμβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη από τον 
ελεγκτή πιστώσεις προς τον ελεγχόμενο που αφορούν 
σε πρωτογενείς καταθέσεις και γενικότερα σε νέες χρη-
ματικές εισροές, γ. Καταγραφή ευρημάτων.

Άρθρο 5
ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 
ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών ελέγχου, 
σύμφωνα με τα προαναφερόμενα άρθρα του παρόντος, 
συντάσσεται Έκθεση Ελέγχου, στην οποία καταγράφο-
νται τυχόν: α. Ελλείψεις και ανακρίβειες του περιεχομέ-
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νου της Δ.Π.Κ. με βάση τις διατάξεις του ν. 3213/2003 
(Α’ 309), όπως ισχύει, β. Μη δικαιολογημένη επαύξηση 
περιουσιακών στοιχείων του ελεγχόμενου, γ. Λοιπά ευ-
ρήματα ή διαπιστώσεις.

2. Η παράδοση του φακέλου στο Όργανο Ελέγχου 
περιλαμβάνει την οργανωμένη συγκέντρωση των στοι-
χείων του ελέγχου της Δ.Π.Κ.. Ο διενεργών τον έλεγχο 
καταθέτει φάκελο ελεγχθείσας Δ.Π.Κ. οπωσδήποτε ατο-
μικά ανά ελεγχόμενο, όπου περιέχεται η Έκθεση Ελέγχου 
με αναφορά σε ευρήματα με βάση τις προβλέψεις της 
κείμενης νομοθεσίας και αριθμητικό υπολογισμό της 
ετήσιας αύξησης της περιουσίας ή συνολικό αναλωθέν 
κεφάλαιο. Περιλαμβάνονται, επίσης, τυχόν ειδικά πορί-
σματα ελέγχων σε περιπτώσεις καταγγελιών και υπο-
θέσεων που διαβιβάζονται αρμοδίως από Δημόσιες ή 
Δικαστικές Αρχές προς διερεύνηση. Η παρουσίαση των 
ευρημάτων δύναται να γίνεται με πίνακες κατηγοριο-
ποίησης και ταξινόμησης ανά πηγή προέλευσης των 
στοιχείων: υποβληθέντα με τη δήλωση, κατατεθέντα 
οικειοθελώς, προσκομισθέντα κατόπιν πρόσκλησης, 
ευρεθέντα κατόπιν άρσης».

Άρθρο δεύτερο
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Πρόεδρος 
της Βουλής των Ελλήνων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ

Οι Υπουργοί

Οικονομικών Υφυπουργός Οικονομικών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

   Δικαιοσύνης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
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*02039471509200004*

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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