
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Συμπληρωματικός κατάλογος Αρχών Εξωτερι-
κής Υπηρεσίας κατ’ εξουσιοδότηση του εδαφί-
ου β΄ της παρ. 3 του άρθρου 326 ν. 4781/2021 - 
Τροποποίηση  - συμπλήρωση της υπό στοιχεία 
Α.Π  45058/6.9.2021 απόφασης του Υπουργού 
Εξωτερικών (Β΄ 4352).

2 Ηλεκτρονική δήλωση ονόματος νεογνού και ηλε-
κτρονική δήλωση βάπτισης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 9497 (1)
Συμπληρωματικός κατάλογος Αρχών Εξωτερι-

κής Υπηρεσίας κατ’ εξουσιοδότηση του εδαφί-

ου β΄ της παρ. 3 του άρθρου 326 ν. 4781/2021 - 

Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπό στοιχεία 

Α.Π 45058/6.9.2021 απόφασης του Υπουργού 

Εξωτερικών (Β΄ 4352).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Την περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 324 και το εδά-

φιο β΄ της παρ. 3 του άρθρου 326 του ν. 4781/2021 
«Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, 
Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων 
διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής 
βοήθειας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 31).

2. Την παρ. 2 του άρθρου 90 του «Κώδικα της νομο-
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α΄ 133).

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

4. Τις ειδικώς αιτιολογημένες εισηγήσεις των επικεφα-
λής των Αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας, για τις Αρχές 
οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περ. β΄ 
της παρ. 2 του άρθρου 324 του ν. 4781/2021, καθώς το 
σύστημα παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 
που υφίσταται σε αυτές είναι είτε αμιγώς ιδιωτικό είτε 
μη αξιόπιστο ή μη προσβάσιμο στους υπαλλήλους του 
Υπουργείου Εξωτερικών, οι οποίοι υπηρετούν σε αυτές.

5. Την υπό στοιχεία Α.Π. 9478/18.2.2022 βεβαίωση 
της Προϊσταμένης της ΣΤ - Β΄ Γενικής Διεύθυνσης του 
Υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με την οποία από την 
παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού.

6. Tην υπό στοιχεία Α.Π. 45058/6.9.2021 απόφαση του 
Υπουργού Εξωτερικών «Κατάλογος Αρχών Εξωτερικής 
Υπηρεσίας κατ’ εξουσιοδότηση του εδαφίου β της παρ. 3 
του άρθρου 326 ν. 4781/2021» (Β΄ 4352), αποφασίζουμε:

1. Στο πεδίο εφαρμογής της περ. β΄ της παρ. 2 του 
άρθρου 324 του ν. 4781/2021, εμπίπτουν, πλέον των Αρ-
χών οι οποίες περιλαμβάνονται στην υπό στοιχεία Α.Π 
45058/6.9.2021 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών 
(Β΄ 4352), και οι εξής Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας:

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΞΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

30. ΠΡΣ. ΤΕΛ ΑΒΙΒ 37. Γ.Π. ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

31. ΠΡΣ. ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΫΡΕΣ 38. Γ.Π. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ

32. ΠΡΣ. TOKΥO 39. Γ.Π.ΤΖΕΝΤΑ

33. ΠΡΣ. ΜΠΡΑΖΙΛΙΑ

34. ΠΡΣ. ΑΜΜΑΝ

35. ΠΡΣ. ΤΙΦΛΙΔΑΣ

36. ΠΡΣ. ΡΙΑΝΤ

2. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Μαρτίου 2022

Ο Υπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

16 Μαρτίου 2022 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1210
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Αριθμ. 9169 ΕΞ 2022 (2)
Ηλεκτρονική δήλωση ονόματος νεογνού και ηλε-

κτρονική δήλωση βάπτισης.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Κανονισμού (ΕΕ) 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοι-

νοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (L 119/1).

β) Της παρ. 19 του άρθρου 107 του ν. 4727/2020 «Ψη-
φιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νο-
μοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 184).

γ) Του ν. 344/1976 «Περί ληξιαρχικών πράξεων» 
(Α΄ 143), ιδίως τα άρθρα 25 έως 28.

δ) Του άρθρου 115 του ν. 4483/2017 «Ρυθμίσεις για 
τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης 
και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης 
Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργά-
νωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό 
των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - 
Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 107).

ε) Του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του 
Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή δι-
ακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επεί-
γοντα ζητήματα» (Α΄ 134). 

στ) Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση 
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 137).

ζ) Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομα-
σία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδι-
οτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 
μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

η) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121 και διόρθωση σφαλμάτων Α΄ 126).

θ) Του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

ι) Του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εσωτερικών» (Α΄ 180).

ια) Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85).

ιβ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), το 
οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (A΄ 133).

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

3. Την υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 2020/25.02.2020 απόφα-
ση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυ-
θεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά 
Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β΄ 762).

4. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019 απόφαση του 
Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλει-
τουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφορια-
κών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β΄ 3990).

5. Την υπό στοιχεία 6810 ΕΞ 2021 απόφαση του Υπουρ-
γού Επικρατείας «Λειτουργία Εθνικού Μητρώου Επικοι-
νωνίας (Ε.Μ.Επ.)» (Β΄ 988).

6. Την ανάγκη απλούστευσης και ψηφιοποίησης της 
διαδικασίας δήλωσης ονόματος νεογνού και της διαδι-
κασίας δήλωσης βάπτισης αυτού.

7. Το γεγονός ότι με την έκδοση της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα απόφαση ρυθμίζει τις διαδικασίες για την 
δυνατότητα διενέργειας της δήλωσης ονόματος νεογνού 
κατά το άρθρο 25 του ν. 344/1976 (Α΄ 143) και της δήλω-
σης βάπτισης κατά τα άρθρα 26 και 27 του ιδίου νόμου, 
με ηλεκτρονικό τρόπο, με σκοπό την καταχώριση των 
ανωτέρω στοιχείων του νεογνού στη ληξιαρχική πράξη 
γέννησης.

Άρθρο 2
Ηλεκτρονική ονοματοδοσία

1. Δημιουργείται και παρέχεται μέσω της Ενιαίας Ψη-
φιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) 
ειδική εφαρμογή για τη δήλωση ονόματος νεογνού από 
τα υπόχρεα πρόσωπα του άρθρου 25 του ν. 344/1976.

2. Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτείται η αυθεντι-
κοποίηση των υπόχρεων προσώπων με τη χρήση των 
προσωπικών κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γενικής 
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας 
Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ) του Υπουργείου Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης (taxisnet), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 24 του ν. 4727/2020. Κατόπιν, ένα από τα υπόχρεα 
πρόσωπα καταχωρίζει τα στοιχεία επικοινωνίας του, κα-
θώς και τον Α.Μ.Κ.Α. και την ημερομηνία γέννησης του νε-
ογνού, ώστε να εμφανιστούν στην ανωτέρω εφαρμογή τα 
στοιχεία της ληξιαρχικής πράξης γέννησης του νεογνού, 
όπως περιλαμβάνονται στο Μητρώο Πολιτών και κατόπιν 
καταχωρίζει σε ειδικό πεδίο το όνομα του νεογνού και 
τα στοιχεία του άλλου υπόχρεου προσώπου (ΑΦΜ και 
ονοματεπώνυμο), ώστε να του αποσταλεί ειδοποίηση 
και να προβεί σε επιβεβαίωση της δήλωσης ονόματος.

3. Μετά την καταχώριση του ονόματος από το πρώτο 
υπόχρεο πρόσωπο και την επιβεβαίωση από το δεύτερο, 
η δήλωση ονόματος νεογνού οριστικοποιείται  και  απο-
στέλλεται μέσω του συστήματος του Μητρώου Πολιτών 
στο αρμόδιο ληξιαρχείο ως εκκρεμότητα, για να καταχω-
ρίσει ο ληξίαρχος το όνομα του νεογνού στη ληξιαρχική 
πράξη γέννησης.
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4. Για την υποβολή της δήλωσης ονόματος νεογνού, η 
ειδική εφαρμογή δύναται να αντλεί από το Εθνικό Μη-
τρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.) τον αριθμό κινητού τηλε-
φώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
των υπόχρεων προσώπων.

5. Αν ο ένας από τους γονείς δεν υπάρχει ή δεν έχει 
τη γονική μέριμνα, η δήλωση του ονόματος γίνεται από 
τον άλλο γονέα. Αν και οι δύο γονείς δεν υπάρχουν ή 
δεν έχουν γονική μέριμνα, το όνομα καταχωρίζεται με 
δήλωση αυτού που έχει την επιτροπεία του προσώπου 
του τέκνου.

Άρθρο 3
Ηλεκτρονική δήλωση βάπτισης

1. Τα υπόχρεα πρόσωπα του άρθρου 26 του ν. 344/1976 
μπορούν να δηλώσουν τη βάπτιση του νεογνού με την 
ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης του θρησκευτικού 
λειτουργού που τέλεσε ή συνέπραξε στο μυστήριο μέσω 
της ανωτέρω εφαρμογής.

2. Για την προθεσμία δήλωσης βάπτισης και τις κυρώ-
σεις από την πάροδο της προθεσμίας αυτής ισχύουν τα 
οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 26 και το άρθρο 49 
του ν. 344/1976.

3. Μέσω της ανωτέρω εφαρμογής μπορεί να γίνει και 
η καταχώριση της βάπτισης, σύμφωνα με το άρθρο 27 
του ν. 344/1976.

Άρθρο 4
Ειδικές ρυθμίσεις για τη λειτουργία
της ειδικής εφαρμογής

Η ειδική εφαρμογή της παρούσας διαλειτουργεί μέσω 
του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμμα-

τείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκη-
σης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) με το Μητρώο Πολιτών και το Εθνικό 
Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.), σύμφωνα με το ισχύον 
Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της 
Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
την πολιτική ορθής χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών και 
τις διατάξεις περί προστασίας τυχόν δεδομένων προσω-
πικού χαρακτήρα.

Το Υπουργείο Εσωτερικών είναι υπεύθυνο για τη λει-
τουργία της ειδικής εφαρμογής μετά την έναρξη της 
παραγωγικής της λειτουργίας. Για το σκοπό αυτό μετα-
φέρονται δια της παρούσας στο Υπουργείο Εσωτερικών 
η πλήρης κυριότητα της ειδικής εφαρμογής καθώς και 
όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από 
τη σύμβαση ή τις συμβάσεις ανάπτυξης, συντήρησης και 
υποστήριξης της εφαρμογής αυτής.

Άρθρο 5
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Καλλιθέα, 10 Μαρτίου 2022

Οι Υπουργοί

Εσωτερικών Επικρατείας

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
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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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