
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 96550 ΕΞ 2021 
   Καθορισμός της αρμόδιας υπηρεσίας και της 

διαδικασίας διαπίστωσης του ευάλωτου οφει-

λέτη και έκδοσης της σχετικής βεβαίωσης του 

άρθρου 217 στοιχ. β του ν. 4738/2020 (Α’ 207). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 5 του άρθρου 225 του ν. 4738/2020 «Ρύθ-

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

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 (Α’ 98)
και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευ-
ση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθο-
ρισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Α’ 181).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

8. Την υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/25.7.2019 από-
φαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εργα-
σίας και Κοιν. Υποθέσεων, Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου» 
(Β’ 3053).

9. Την ανάγκη καθορισμού της αρμόδιας υπηρεσίας 
και της διαδικασίας διαπίστωσης του ευάλωτου οφειλέτη 
και έκδοσης της σχετικής βεβαίωσης του άρθρου 217 
στοιχ. β του ν. 4738/2020 (Α’  207).

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

Άρθρο 1
Αρμόδια Υπηρεσία-Διαδικασία

1. Αρμόδια υπηρεσία για τη διαπίστωση της πλήρωσης 
των εισοδηματικών, περιουσιακών και λοιπών κριτηρίων 
που ισχύουν, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4472/2017 
(Α’ 74), ώστε ο οφειλέτης να χαρακτηριστεί ευάλωτος, 
ορίζεται η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέ-
ους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) του Υπουργείου Οικονομικών.

2. Ο έλεγχος των προϋποθέσεων, βάσει των οποίων 
διαπιστώνεται ότι ο οφειλέτης εμπίπτει στην κατηγορία 
του ευάλωτου οφειλέτη και η έκδοση της σχετικής βε-
βαίωσης διεξάγεται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας ηλε-
κτρονικής υποβολής και διαχείρισης αιτήσεων, η οποία 
αναπτύσσεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφορια-
κών Συστημάτων και Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ), 
σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης 
Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.). Στην πλατφόρμα παρέχεται 
πρόσβαση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημό-
σιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ).

Άρθρο 2
Υποβολή Αίτησης

1. Ο οφειλέτης, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν 
οι προϋποθέσεις χαρακτηρισμού ως ευάλωτου σύμφωνα 
με το άρθρο 3 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), καθώς και το άρθρο 
4 της κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσας κοινής υπουργι-
κής απόφασης υπό στοιχεία Δ13οικ.10747/256/6.3.2019 
(Β’ 792), μπορεί να υποβάλει αίτηση εντός των νομίμων 
προθεσμιών των άρθρων 217 και 218 του ν. 4738/2020 
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του άρθρου 1, ώστε να 
του χορηγηθεί η βεβαίωση ευάλωτου οφειλέτη. Η έννοια 
του οφειλέτη περιλαμβάνει, τόσο τον άμεσα αντισυμβαλ-
λόμενο ως πρωτοφειλέτη, όσο και τους ενεχόμενους εις 
ολόκληρον ως συνοφειλέτες ή εγγυητές.

2. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, με τους κωδι-
κούς ταυτοποίησης taxisnet. Μέσω της ταυτοποίησης, 
ανακτώνται αυτόματα από τις βάσεις δεδομένων της 
Φορολογικής Διοίκησης τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Πλήρη στοιχεία του αιτούντος και ειδικότερα το ονο-
ματεπώνυμο, το πατρώνυμο, ο Αριθμός Φορολογικού 
Μητρώου, ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης 
και οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας, αν είναι επιτη-
δευματίας.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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β) Πλήρη στοιχεία του συζύγου ή του συμβίου αι των 
εξαρτώμενων μελών του και ειδικότερα το ονοματεπώ-
νυμο, το πατρώνυμο, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, 
ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης και οι Κω-
δικοί Αριθμοί Δραστηριότητας, αν είναι επιτηδευματίες.

3. Ο αιτών συμπληρώνει το τηλέφωνο, τη διεύθυνση 
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του, καθώς και την ακίνη-
τη περιουσία και τις οικογενειακές καταθέσεις σε χώρες 
εκτός Ελλάδος. Στη συνέχεια επιβεβαιώνει τα στοιχεία 
της κύριας κατοικίας του, ενώ παράλληλα υποβάλλει και 
τις ακόλουθες υπεύθυνες δηλώσεις:

α) Ότι η κατοικία που έχει δηλωθεί στη φορολογική δι-
οίκηση συνιστά την κύρια κατοικία του ή, σε περίπτωση 
μεταβολής αυτής από το χρόνο της τελευταίας φορολο-
γικής δήλωσης, η πλέον πρόσφατη κατοικία.

β) Ότι έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή ότι 
ο ενυπόθηκος ή ο προσημειούχος πιστωτής, σύμφωνα 
με την περίπτωση γ’ του άρθρου 217 του ν. 4738/2020 
(Α’ 207) έχει κατάσχει το ακίνητό του που συνιστά την 
κύρια κατοικία ή ότι έχει καταρτιστεί σύμβαση αναδι-
άρθρωσης του Κεφαλαίου Α’ του Δευτέρου Μέρους του 
πρώτου βιβλίου του νόμου αυτού.

γ) Ότι συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέ-
σεις χαρακτηρισμού ως ευάλωτου, σύμφωνα με το άρ-
θρο 3 του ν. 4472/2017 (Α’ 74) και το άρθρο 217 του 
ν. 4738/2020.

δ) Ότι παρέχει άδεια στους χρηματοδοτικούς φορείς 
και στο δημόσιο για πρόσβαση, επεξεργασία και δια-
σταύρωση των δεδομένων που περιλαμβάνονται στην 
αίτηση, όσο και άλλων δεδομένων του που βρίσκονται 
στην κατοχή των χρηματοδοτικών φορέων, για τους 
σκοπούς του παρόντος.

4. Η αίτηση συνυπογράφεται από τον σύζυγο ή το συμ-
βίο και από τα εξαρτώμενα μέλη του αιτούντος ή τους 
νομίμους αντιπροσώπους τους. Σε περίπτωση διακοπής 
της έγγαμης ή ελεύθερης συμβίωσης, δεν απαιτείται η 
συνυπογραφή της αίτησης από τον σύζυγο. Στην πε-
ρίπτωση αυτή, για τα κριτήρια χαρακτηρισμού του ως 
ευάλωτου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4472/2017 
(Α’ 74) καθώς και το άρθρο 4 της κατ’ εξουσιοδότηση 
εκδοθείσας κοινής υπουργικής απόφασης υπό στοιχεία 
Δ13οικ.10747/256/2019 (Β’ 792), λαμβάνεται υπόψη το 
ατομικό εισόδημα του αιτούντος, προσαυξημένο σύμ-
φωνα με τα ποσά που προβλέπονται για τα εξαρτώμενα 
μέλη, που έχει στην επιμέλειά του ο αιτών. Η διακοπή της 
έγγαμης ή ελεύθερης συμβίωσης θα πρέπει να έχει δη-
λωθεί στη Φορολογική Διοίκηση πριν από την υποβολή 
της σχετικής αίτησης, και τα σχετικά στοιχεία αντλούνται 
από αυτή.

5. Η υποβολή της αίτησης του παρόντος συνεπάγεται 
αυτοδίκαια την άρση του απορρήτου των τραπεζικών 
καταθέσεων του άρθρου 1 του ν.δ. 1059/1971 (Α’ 270) 
και του φορολογικού απορρήτου του άρθρου 17 του 
ν. 4174/2013 (Α’ 170) για τον έλεγχο της πλήρωσης των 
κριτηρίων χαρακτηρισμού ως ευάλωτου, σύμφωνα με το 
άρθρο 3 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), καθώς και το άρθρο 4 
της κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσας κοινής υπουργικής 
απόφασης υπό στοιχεία Δ13οικ.10747/256/2019 (Β’ 792) 
για τον αιτούντα, το σύζυγο ή το συμβίο και τα εξαρτώ-
μενα μέλη.

6. Ανακτώνται αυτόματα από τη βάση δεδομένων της 
φορολογικής διοίκησης για τον αιτούντα, το σύζυγο ή 
το συμβίο, και τα εξαρτώμενα μέλη, κατά περίπτωση, τα 
ακόλουθα στοιχεία:

α) η κατοικία που έχει δηλωθεί ως κύρια στην τελευ-
ταία φορολογική δήλωση που προηγείται της αίτησης,

β) τυχόν διακοπή της έγγαμης συμβίωσης,
γ) δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων τελευ-

ταίου φορολογικού έτους,
δ) πράξη διοικητικού προσδιορισμού του ΕΝ.Φ.Ι.Α. του 

τελευταίου φορολογικού έτους,
ε) πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισο-

δήματος του τελευταίου φορολογικού έτους.
Τα έγγραφα της παρούσας παραγράφου αντλούνται 

αυτόματα, εκκινώντας από την τελευταία διαθέσιμη έκ-
δοσή τους, εφόσον δεν έχει παρέλθει η αντίστοιχη προ-
θεσμία υποβολής τους βάσει της κείμενης νομοθεσίας. 
Μετά την παρέλευση των προβλεπόμενων προθεσμιών, 
η αυτόματη άντληση των εγγράφων, εκκινεί από την 
τελευταία έκδοση, για την οποία υπάρχει υποχρέωση 
υποβολής.

7. Με την ολοκλήρωση της ανάκτησης των δεδομέ-
νων της παρ. 6 η αίτηση διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στους 
χρηματοδοτικούς φορείς, από τους οποίους ανακτώνται 
εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών στοιχεία αναφορικά 
με καταθέσεις και επενδυτικά προϊόντα του τηρούνται 
στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και την εκτι-
μώμενη αξία τους.

8. Η αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του 
αιτούντα και των συνυπογραφόντων, συζύγου ή συμ-
βίου και εξαρτώμενων μελών, για την ακρίβεια και την 
πληρότητα του περιεχομένου και των υποβληθέντων 
εγγράφων.

9. Σε περίπτωση που είτε δεν προκύπτει από τα αντλού-
μενα στοιχεία της φορολογικής διοίκησης ότι η κατοικία 
συνιστά την κύρια κατοικία του οφειλέτη, είτε έχει με-
ταβληθεί η κύρια κατοικία του οφειλέτη από το χρόνο 
υποβολής της τελευταίας φορολογικής δήλωσης, αυτός 
προσκομίζει έγγραφα που να αποδεικνύουν επαρκώς τη 
χρήση του ακινήτου ως κύρια κατοικία. Τα έγγραφα που 
δύνανται να προσκομιστούν στην περίπτωση αυτή είναι 
λογαριασμοί παρόχων υπηρεσιών κοινής ωφελείας στο 
όνομα του δικαιούχου.

10. Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών των παρ. 3-9 
και την ανάκτηση των στοιχείων που ορίζονται στις πα-
ραγράφους αυτές, η αίτηση θεωρείται υποβληθείσα.

11. Ο έλεγχος εκπλήρωσης των κριτηρίων χαρακτη-
ρισμού του αιτούντα ως ευάλωτου πραγματοποιείται 
με βάση: α) τα δηλωθέντα από τον αιτούντα στοιχεία, 
β) τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις ως προς αυτά, γ) τις 
προσκομιζόμενες υπεύθυνες δηλώσεις.

Άρθρο 3
Έκδοση βεβαίωσης

1. Εάν, κατά την ανάκτηση των δεδομένων αυτών, 
διαπιστωθεί ότι ο αιτών δεν πληροί ένα ή περισσότερα 
κριτήρια χαρακτηρισμού του ως ευάλωτου, σύμφωνα με 
το άρθρο 3 του ν. 4472/2017 (Α’ 74) καθώς και το άρθρο 
4 της κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσας κοινής υπουργι-
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κής απόφασης υπό στοιχεία Δ13οικ.10747/256 (Β’ 792), 
είτε ότι δεν τηρήθηκαν οι νόμιμες προθεσμίες για την 
υποβολή της αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 219 του 
ν. 4738/2020 (Α’ 207), η ηλεκτρονική πλατφόρμα απο-
στέλλει ηλεκτρονικά σχετική ειδοποίηση στον αιτούντα. 
Με την αποστολή της, η διαδικασία περατώνεται, η αίτη-
ση θεωρείται απορριφθείσα και ενημερώνονται σχετικά 
μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας ο οφειλέτης και οι 
χρηματοδοτικοί φορείς.

2. Σε κάθε άλλη περίπτωση, εκδίδεται βεβαίωση ευ-
άλωτου οφειλέτη από την ηλεκτρονική πλατφόρμα. 
Η βεβαίωση αυτή φέρει την υπογραφή του Ειδικού Γραμ-
ματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους με μηχανικό μέσο, 
καθώς και μοναδικό αριθμό ελέγχου της γνησιότητάς 
της. Η ισχύς της βεβαίωσης είναι για τρείς (3) μήνες από 
την ημερομηνία έκδοσης.

3. Η βεβαίωση ευάλωτου οφειλέτη αποστέλλεται στη 
συνέχεια ηλεκτρονικά στο Φορέα Απόκτησης και Επανα-
μίσθωσης του άρθρου 218 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) για 
να λάβει χώρα η απόκτηση του ακινήτου του ευάλωτου 
οφειλέτη από το Φορέα, εντός των νομίμων προθεσμιών 
του άρθρου 218 του ν. 4738/2020, ενώ παράλληλα απο-
στέλλεται σχετική ενημέρωση στους χρηματοδοτικούς 
φορείς περί έκδοσης της βεβαίωσης.

Άρθρο 4
Ψευδής Δήλωση-Συνέπειες

Αν αποδειχθεί στη συνέχεια με δημόσια έγγραφα ότι 
κάποιο από τα στοιχεία της αίτησης του άρθρου 2 της 
παρούσας είναι ψευδές και η ανακρίβεια αυτή επιδρά 
στο χαρακτηρισμό του αιτούντος ως ευάλωτου κατά το 
χρόνο υποβολής της αίτησης, αυτό συνιστά λόγο άμεσης 
καταγγελίας της μίσθωσης του ακινήτου που συνιστά 

την πρώτη κατοικία και έκπτωσης εκ του δικαιώματος 
του οφειλέτη για επαναγορά του ακινήτου. Επίσης, η 
ψευδής δήλωση κοινοποιείται στις αρμόδιες υπηρεσίες 
που χορηγούν το επίδομα στέγασης, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην υπό στοιχεία Δ13οικ.10747/256 
(Β’ 792) κοινή υπουργική απόφαση, για τη διακοπή της 
χορήγησης και την ανάκτηση των σχετικώς καταβληθέ-
ντων ποσών, ενώ παράλληλα ενημερώνονται σχετικά και 
οι χρηματοδοτικοί φορείς.

Άρθρο 5
Αίτηση θεραπείας

Κατά της απόρριψης της αίτησης έκδοσης βεβαίωσης 
ευάλωτου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα 
απόφαση, επιτρέπεται η άσκηση αιτήσεως θεραπείας, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 24 του ν. 2690/ 
1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας), προσκομίζο-
ντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, βάσει των οποίων 
ο οφειλέτης πληροί τις προϋποθέσεις για την έκδοση 
βεβαίωσης ευάλωτου και ζητείται η ανάκληση ή η με-
ταρρύθμιση της απόφασης.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 3 Αυγούστου 2021

Οι Υπουργοί

 Υφυπουργός Εργασίας 
Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ   
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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,

*02035710408210004*
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