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Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 14177 ΕΞ/ 

14.5.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Εξα-

σφάλιση της πρόσβασης των μόνιμων κατοί-

κων των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης 

(ΠΕΤΚ) στα προγράμματα των ελληνικών τηλεο-

πτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμ-

βέλειας» (Β’ 2066). 
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  Έχοντας υπόψη:
I) Τις διατάξεις:
1. Του ν. 4563/2018 «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων 

των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνι-
κούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής 
εμβέλειας και άλλες διατάξεις» (Α’ 169).

2. Του άρθρου 95 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Δι-
ακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθε-
σία 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).

3. Της περ. (κ) του άρθρου 12 του ν. 4070/2012 «Ρυθ-
μίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημο-
σίων Έργων και άλλες διατάξεις» (Α’ 82).

4. Της υπό στοιχεία οικ.14177 ΕΞ 2021/14.5.2021 κοι-
νής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Επικρατείας 
και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Εξασφάλιση 
της πρόσβασης των μόνιμων κατοίκων των Περιοχών 
Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) στα προγράμματα 
των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης 
εθνικής εμβέλειας» (Β’ 2066).

5. Της υπό στοιχεία 19005 ΕΞ 2021/11.6.2021 κοινής 
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Επικρατείας και 
του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Τροποποίηση 
της υπό στοιχεία οικ. 14177 ΕΞ 2021 κοινής υπουργικής 

απόφασης “Εξασφάλιση της πρόσβασης των μόνιμων 
κατοίκων των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης 
(ΠΕΤΚ) στα προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών 
σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας” (Β’ 2066)» 
(Β’ 2539).

6. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133) και ιδίως της παρ. 22 του άρθρου 119.

7. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98).

8. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 2011/85/ΕΕ) - δη-
μόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

9. Του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσω-
τερικών» (Α’ 180), σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του 
π.δ. 84/2019 (Α’ 123). 

10. Του 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).

11. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121). 

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

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

14. Του π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυ-
πουργών» (Α’ 142).

15. Tης υπό στοιχεία Υ22/17.06.2021 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 2607), 
όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Υ9/12.5.2022 
(Β’ 2357) απόφαση του Πρωθυπουργού.

16. Της υπ’ αρ. 51875/7.5.2021 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

17. Της υπ’ αρ. 1786/14.02.2022 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθε-
ση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης, Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 638).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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18. Της υπ’ αρ. 29798/10.03.2021 απόφασης του Υφυ-
πουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί ένταξης στο 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021, του 
Έργου «Επιχορήγηση της ΕΔΥΤΕ για το Έργο «Πρόσβα-
ση των μονίμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλε-
οπτικής κάλυψης στους ελληνικούς σταθμούς ελεύ-
θερης λήψης εθνικής εμβέλειας (Λευκές Περιοχές)» 
(ΑΔΑ:ΨΕΜ246ΜΤΛΡ-Ε29).

19. Της υπό στοιχεία Υ26/13.08.2021 απόφασης 
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, Ιωάννη Οικονόμου 
(Β’ 3788).

ΙΙ)
1. Την αναγκαιότητα εξασφάλισης της πρόσβασης 

των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτι-
κής κάλυψης, στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς 
ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας, προκειμένου να 
επιτευχθεί η βέλτιστη τηλεοπτική κάλυψη στο σύνολο 
της ελληνικής Επικράτειας.

2. To γεγονός ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3 του 
ν. 4563/2018, η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης είναι κεντρικός φορέας συντονισμού του Έργου 
“Εξασφάλιση της πρόσβασης των μόνιμων κατοίκων 
των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) στα 
προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών 
ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας”.

3. Το πλήθος αιτήσεων υπαγωγής στο Έργο που εκκρε-
μούν προς ολοκλήρωση, οι οποίες ξεπερνούν συνολικά 
τις 16.000, καθώς και τις δυσχέρειες που προκλήθηκαν 
κατά τη διεκπεραίωσή τους λόγω της πανδημίας του 
COVID - 19 και των δυσμενών καιρικών φαινομένων, οι 
οποίες επιβράδυναν τις τεχνικές εργασίες εγκατάστα-
σης του εξοπλισμού, ιδίως στις δυσπρόσιτες περιοχές 
της χώρας.

4. Την υπό στοιχεία Α.Π.23118/ΕΞ2022/08-06-2022 
εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων του Τμήματος 
Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων της Διεύθυνσης 
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπη-
ρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμ-
φωνα με την οποία δεν προκαλείται δαπάνη στον προ-
ϋπολογισμό του Π.Δ.Ε. και το Μ.Π.Δ.Σ., αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση των προθεσμιών παροχής 
των υπηρεσιών του Έργου μέσω 
της δορυφορικής ευρυεκπομπής

Η παρ. 2 του άρθρου 10 της υπό στοιχεία οικ. 14177 ΕΞ 
2021/14.5.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης, Επικρατείας και του Υφυπουργού στον Πρω-
θυπουργό «Εξασφάλιση της πρόσβασης των μόνιμων 
κατοίκων των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης 
(ΠΕΤΚ) στα προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών 
σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας» (Β’ 2066) 
τροποποιείται ως εξής:

«2.Η διαδικασία που περιγράφεται στα σημεία β) έως 
στ) της παρ. 1 του παρόντος θα πρέπει να ολοκληρώ-

νεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία 
οριστικοποίησης του Μητρώου. Στις περιπτώσεις των 
αιτήσεων που δεν εξυπηρετήθηκαν από τον Πάροχο 
πρώτης επιλογής και μεταφέρθηκαν προς διεκπεραίωση 
στον εναλλακτικό Πάροχο (Πάροχος δεύτερης επιλογής) 
κατά τις διατάξεις της παρούσας, ο χρόνος για την ολο-
κλήρωση της διαδικασίας που περιγράφεται στα σημεία 
β) έως στ) της παραγράφου 1 του παρόντος δεν μπορεί 
να ξεπερνά τους τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία 
μεταφοράς στον εναλλακτικό Πάροχο.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής των υπηρεσιών 
του Έργου μέσω της δορυφορικής ευρυεκπομπής είναι 
οι ακόλουθοι:

α) Ο δορυφορικός εξοπλισμός δεν περιέρχεται στην 
κατοχή του δικαιούχου πριν την εγκατάσταση του στην 
κύρια και μόνιμη κατοικία του.

β) Η εγκατάσταση του δορυφορικού εξοπλισμού και 
η ενεργοποίηση των λοιπών υπηρεσιών της περ. β’της 
παρ. 1 του άρθρου 4 της παρούσας πραγματοποιούνται 
αποκλειστικά και μόνο στην κύρια και μόνιμη κατοικία 
του δικαιούχου, η οποία βρίσκεται σε συγκεκριμένη 
ΠΕΤΚ και εξατομικεύεται από τα στοιχεία της διεύθυν-
σης της και από τον μοναδικό αριθμό της παροχής ηλε-
κτροδότησης της που έχουν καταχωριστεί στο Μητρώο 
Δικαιούχων του Πληροφοριακού Συστήματος του Έργου 
κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας.

γ) Η εγκατάσταση και η θέση σε λειτουργία του δορυ-
φορικού εξοπλισμού διενεργούνται αποκλειστικά και 
μόνο από τους εξουσιοδοτημένους τεχνικούς εγκατά-
στασης των παροχών.

δ) Η βεβαίωση εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία 
του δορυφορικού εξοπλισμού:

- συντάσσεται σε δύο (2) αντίτυπα,
- αναγράφει υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο του 

δικαιούχου και του εξουσιοδοτημένου τεχνικού εγκα-
τάστασης του παρόχου, τον ΑΦΜ του δικαιούχου, την 
ημερομηνία και τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης εγκα-
τάστασης του δορυφορικού εξοπλισμού (περιφερειακή 
ενότητα, δήμος, δημοτική ενότητα, οικισμός, Τ.Κ., οδός 
και αριθμός, εφόσον υφίσταται οδοαρίθμηση),

- υπογράφεται από τον τεχνικό εγκατάστασης του πα-
ρόχου και τον δικαιούχο.

ε) Σε περίπτωση αδυναμίας του παρόχου ή του εξουσι-
οδοτημένου τεχνικού εγκατάστασής του να εντοπίσουν 
τον δικαιούχο προκειμένου να ενεργοποιήσουν τις υπη-
ρεσίες της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 4 της παρούσας 
για χρονικό διάστημα το οποίο υπερβαίνει τους τέσσε-
ρις (4) μήνες από την ημερομηνία οριστικοποίησης του 
Μητρώου ή μεταφοράς της αίτησης στον Εναλλακτικό 
Πάροχο, ο πάροχος δικαιούνται να ακυρώσει το σχετικό 
αίτημα ενεργοποίησης του δικαιούχου.

στ) Οι υπηρεσίες του Έργου προορίζονται αποκλειστι-
κά και μόνο για οικιακούς χρήστες.

ζ) Σε κάθε περίπτωση (μετεγκατάσταση του δικαι-
ούχου σε άλλη κατοικία, διακοπή των υπηρεσιών του 
Έργου από τον δικαιούχο κ.ά.), ο δορυφορικός εξοπλι-
σμός (δορυφορικός αποκωδικοποιητής, δορυφορική 
κεραία, κάρτα πρόσβασης, τηλεχειριστήριο και λοιπά 
συνοδευτικά του εξοπλισμού εξαρτήματα) παραμένει 
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υποχρεωτικά στην κατοικία στην οποία εγκαταστάθη-
κε/ενεργοποιήθηκε αρχικά από τον εξουσιοδοτημένο 
τεχνικό του παρόχου, όπως αυτή εξατομικεύεται από 
τα στοιχεία της διεύθυνσης της και από τον μοναδικό 
αριθμό της παροχής ηλεκτροδότησης της που έχουν 
καταχωριστεί στο Μητρώο Δικαιούχων του Πληροφορι-
ακού Συστήματος του Έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 7 της παρούσας.».

Άρθρο 2
Μεταβατικές διατάξεις

1. Η διαδικασία που περιγράφεται στα σημεία β) έως 
στ) της παρ. 1 του άρθρου 10 της υπό στοιχεία οικ. 14177 
ΕΞ 2021/14.5.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών, Ψηφιακής Δι-
ακυβέρνησης, Επικρατείας και του Υφυπουργού στον 
Πρωθυπουργό «Εξασφάλιση της πρόσβασης των μόνι-
μων κατοίκων των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης 
(ΠΕΤΚ) στα προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών 
σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας» (Β’ 2066), 
μιας αίτησης που βρίσκεται στο Πληροφοριακό Σύστημα 
και έχει οριστικοποιηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος της πα-
ρούσας ολοκληρώνεται το αργότερο έως τις 30/11/2022, 
ειδάλλως η Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε., ως φορέας υλοποίησης του 
Έργου, προβαίνει σε ακύρωση της εν λόγω αίτησης. 

2. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την υπαγω-
γή στο Έργο του δεύτερου τετραμήνου του έτους 2022 
αναστέλλεται.

3. Κατά τα λοιπά, με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
παρούσας, εξακολουθεί να ισχύει ως έχει η υπό στοι-
χεία οικ. 14177 ΕΞ 2021/14.5.2021 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών, Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης, Επικρατείας και του Υφυπουρ-
γού στον Πρωθυπουργό «Εξασφάλιση της πρόσβασης 
των μόνιμων κατοίκων των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής 
Κάλυψης (ΠΕΤΚ) στα προγράμματα των ελληνικών τηλε-
οπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας» 
(Β’ 2066).

Άρθρο 3
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.

  Αθήνα, 21 Ιουνίου 2022

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Ανάπτυξης  Αναπληρωτής Υπουργός
και Επενδύσεων Εσωτερικών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Υφυπουργός Ψηφιακής Υφυπουργός
Διακυβέρνησης  στον Πρωθυπουργό

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ   



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ32056 Τεύχος B’ 3237/24.06.2022

*02032372406220004*

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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