
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
 ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

 Αριθμ. Πρωτ. 19645 
              Διεκπ. 11307 
Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
του από 25 Νοεμβρίου 2019 Ψηφίσματος της 
Θ΄ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων «Ψήφι-
ση, δημοσίευση και έναρξη ισχύος των αναθεω-
ρημένων διατάξεων του Συντάγματος». 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
α) Το άρθρο 110 παρ. 5 του Συντάγματος.
β) Το άρθρο 97 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄- 

ΦΕΚ 51/Α΄/10.4.1997).
γ) Το από 25 Νοεμβρίου 2019 Ψήφισμα της Θ΄ Αναθε-

ωρητικής Βουλής των Ελλήνων «Ψήφιση, δημοσίευση 
και έναρξη ισχύος των αναθεωρημένων διατάξεων του 
Συντάγματος», παραγγέλλουμε:

Να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το 
κείμενο των αναθεωρημένων διατάξεων που τίθενται σε 
ισχύ με το Ψήφισμα αυτό, το οποίο έχει ως εξής:

ΨΗΦΙΣΜΑ
Ψήφιση, δημοσίευση και έναρξη ισχύος των ανα-
θεωρημένων διατάξεων του Συντάγματος.

Η Θ΄ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 110 του Συντάγματος και 119 του Κανο-

νισμού της Βουλής,
2. την από 2ας Νοεμβρίου 2018 πρόταση του Προέ-

δρου του Συνασπισμού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, 
Αλέξη Τσίπρα, και 49 Βουλευτών του Συνασπισμού της Ρι-
ζοσπαστικής Αριστεράς προς τη Βουλή των Ελλήνων για 
αναθεώρηση ορισμένων διατάξεων του Συντάγματος,

3. την από 14ης Νοεμβρίου 2018 πρόταση του Προ-
έδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη, 
και 76 Βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας προς τη Βουλή 
των Ελλήνων για αναθεώρηση ορισμένων διατάξεων 
του Συντάγματος,

4. τις από 18ης Ιανουαρίου 2019, 21ης Ιανουαρί-
ου 2019 και 8ης Φεβρουαρίου 2019 συμπληρωματικές 
και κατά το Σύνταγμα υποβληθείσες προτάσεις Βου-
λευτών για την αναθεώρηση ορισμένων διατάξεων του 
Συντάγματος,

5. την υπ’ αριθμ. 14017/8812 12ης Νοεμβρίου 2018 
απόφαση του Προέδρου της Βουλής, Νικολάου Βούτση, 
περί συστάσεως Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγ-
ματος,

6. την από 31ης Ιανουαρίου 2019 έκθεση της Επιτρο-
πής Αναθεώρησης του Συντάγματος προς τη Βουλή των 
Ελλήνων,

7. την από 14ης Φεβρουαρίου και 14ης Μαρτίου 2019 
απόφαση της Βουλής των Ελλήνων για την αναθεώρηση 
διατάξεων του Συντάγματος,

8. την υπ’ αριθμ. 15314/8798 16ης Σεπτεμβρίου 
2019 απόφαση του Προέδρου της Βουλής, Κωνσταντί-
νου Αν. Τασούλα, περί συστάσεως Επιτροπής Αναθεώ-
ρησης του Συντάγματος,

9. την από 11ης Νοεμβρίου 2019 έκθεση της Επιτρο-
πής Αναθεώρησης του Συντάγματος προς τη Βουλή των 
Ελλήνων,

10. το Β΄ Ψήφισμα της 6ης Μαρτίου 1986 της ΣΤ΄ Ανα-
θεωρητικής Βουλής των Ελλήνων «μεταφορά του κειμέ-
νου του Συντάγματος στη δημοτική γλώσσα», το οποίο 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 24/A΄/14.3.1986,

11. τη Β΄ παράγραφο του ψηφίσματος της 6ης Απριλί-
ου 2001 της Ζ΄ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων, βά-
σει της οποίας δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 85/Α΄/18.4.2001 
ολόκληρο το κείμενο του Συντάγματος,

12. τη Β΄ παράγραφο του ψηφίσματος της 27ης Μαΐ-
ου 2008 της Η΄ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων, βά-
σει της οποίας δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 102/Α΄/2.6.2008 
ολόκληρο το κείμενο του Συντάγματος, ψηφίζει:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Α. Οι διατάξεις που αναθεωρούνται έχουν ως εξής:

Άρθρο 21 παράγραφος 1
Προσθήκη εδαφίου στην παρ. 1 του άρθρου 21 ως 

εξής:
«1. Η οικογένεια ως θεμέλιο της συντήρησης και προ-

αγωγής του Έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και 
η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κράτους. 
Το Κράτος μεριμνά για τη διασφάλιση συνθηκών αξιο-
πρεπούς διαβίωσης όλων των πολιτών μέσω ενός συ - 
στήματος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, όπως 
νόμος ορίζει.».

Άρθρο 32 παράγραφος 4
Η παράγραφος 4 του άρθρου 32 αντικαθίσταται ως 

εξής:
«4. Αν δεν επιτευχθεί ούτε και στην τρίτη ψηφοφορία η 

αυξημένη αυτή πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβά-
νεται ύστερα από πέντε ημέρες και εκλέγεται Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας εκείνος που συγκέντρωσε την απόλυτη 
πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών. Αν δεν 
επιτευχθεί ούτε αυτή η πλειοψηφία, η ψηφοφορία επα-
ναλαμβάνεται ύστερα από πέντε ημέρες και εκλέγειται 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκείνος που συγκέντρωσε τη 
σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, εκλέγεται 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκείνος που συγκέντρωσε 
το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων στην πρώτη ψηφοφορία 
της προηγούμενης παραγράφου.».

Άρθρο 54
Στο άρθρο 54 προστίθεται παράγραφος 4, ως εξής: 
«4. Με το νόμο της παρ. 4 του άρθρου 51 μπορεί να 

τίθενται προϋποθέσεις στην άσκηση του εκλογικού δι-
καιώματος στον τόπο διαμονής τους από τους εκλογείς 
που κατοικούν έξω από την Επικράτεια, όπως πραγμα-
τικός δεσμός με τη Χώρα, αυτοπρόσωπη παρουσία σε 
εκλογικό τμήμα, χρόνος απουσίας από τη Χώρα ή πα-
ρουσία στη Χώρα για ορισμένο χρόνο στο παρελθόν. Με 
το νόμο του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να ορίζεται 
ότι ορισμένες θέσεις του ψηφοδελτίου επικρατείας κάθε 
κόμματος της παρ. 3 του παρόντος άρθρου καταλαμβά-
νονται υποχρεωτικά από απόδημους Έλληνες. Νόμος 
μπορεί να προβλέπει, ότι η ψήφος των εκλογέων που 
ψηφίζουν σε εκλογικά τμήματα έξω από την Επικράτεια, 
δεν προσμετράται σε συγκεκριμένη εκλογική περιφέ-
ρεια αλλά μόνο σε επίπεδο Επικρατείας. Με το νόμο 
της παρ. 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να ορίζονται 
μία ή περισσότερες εκλογικές περιφέρειες απόδημου 
Ελληνισμού, κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του παρόντος 
άρθρου.».

Άρθρο 62
Το άρθρο 62 τροποποιείται ως ακολούθως: 
«Όσο διαρκεί η βουλευτική περίοδος, ο βουλευτής δεν 

διώκεται ούτε συλλαμβάνεται ούτε φυλακίζεται ούτε με 
άλλο τρόπο περιορίζεται χωρίς άδεια του Σώματος. Επί-
σης δεν διώκεται για πολιτικά εγκλήματα βουλευτής της 
Βουλής που διαλύθηκε, από τη διάλυσή της και έως την 
ανακήρυξη των βουλευτών της νέας Βουλής. Η σχετική 
άδεια δίδεται από τη Βουλή υποχρεωτικά εφόσον η αίτη-

ση της εισαγγελικής αρχής αφορά αδίκημα το οποίο δεν 
συνδέεται με την άσκηση των καθηκόντων ή την πολι-
τική δραστηριότητα του βουλευτή. Η Βουλή, με ευθύνη 
του Προέδρου της, αποφαίνεται υποχρεωτικά σχετικά 
με το αίτημα μέσα σε τρεις μήνες αφότου η αίτηση του 
εισαγγελέα για δίωξη διαβιβάστηκε στον Πρόεδρο της 
Βουλής. Η τρίμηνη προθεσμία αναστέλλεται κατά τη δι-
άρκεια των διακοπών της Βουλής. Δεν απαιτείται άδεια 
για τα αυτόφωρα κακουργήματα.».

Άρθρο 68 παράγραφος 2
Η παράγραφος 2 του άρθρου 68 τροποποιείται ως 

ακολούθως: 
«2. Η Βουλή συνιστά από τα μέλη της εξεταστικές επι-

τροπές, με απόφασή της που λαμβάνεται με πλειοψη-
φία των παρόντων βουλευτών που δεν μπορεί να είναι 
κατώτερη των δύο πέμπτων του συνόλου των βουλευ-
τών, ύστερα από πρόταση του ενός πέμπτου του όλου 
αριθμού των βουλευτών. Προκειμένου να συσταθούν 
εξεταστικές επιτροπές για ζητήματα που ανάγονται στην 
εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα, απαιτείται 
απόφαση της Βουλής που λαμβάνεται με την απόλυτη 
πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών. Η Βουλή 
μπορεί να συνιστά δύο ανά κοινοβουλευτική περίοδο 
εξεταστικές επιτροπές, εφόσον η σχετική πρόταση δέκα 
τουλάχιστον βουλευτών υπερψηφισθεί από τα δύο πέ-
μπτα του συνόλου των βουλευτών, ανεξαρτήτως πλειο-
ψηφίας. Τα σχετικά με τη συγκρότηση και τη λειτουργία 
των επιτροπών αυτών καθορίζονται από τον Κανονισμό 
της Βουλής.».

Άρθρο 73
Στο άρθρο 73 προστίθεται παράγραφος 6, ως εξής: 
«6. Με υπογραφή πεντακοσίων χιλιάδων πολιτών που 

έχουν δικαίωμα ψήφου, μπορούν να κατατίθενται έως 
δύο ανά κοινοβουλευτική περίοδο προτάσεις νόμων στη 
Βουλή, οι οποίες με απόφαση του Προέδρου της παρα-
πέμπονται στην οικεία κοινοβουλευτική επιτροπή προς 
επεξεργασία και εν συνεχεία εισάγονται υποχρεωτικά 
προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια του Σώμα-
τος. Οι προτάσεις νόμων του προηγούμενου εδαφίου 
δεν μπορεί να αφορούν θέματα δημοσιονομικά, εξωτε-
ρικής πολιτικής και εθνικής άμυνας. Νόμος ορίζει τους 
όρους και τις προϋποθέσεις εφαρμογής της παρούσας 
παραγράφου.».

Άρθρο 86 παράγραφος 3
Η παράγραφος 3 του άρθρου 86 αντικαθίσταται ως 

εξής:
«3. Πρόταση άσκησης δίωξης υποβάλλεται από τρι-

άντα τουλάχιστον βουλευτές. Η Βουλή, με απόφασή 
της που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του 
όλου αριθμού των βουλευτών, συγκροτεί ειδική κοινο-
βουλευτική επιτροπή για τη διενέργεια προκαταρκτι-
κής εξέτασης, διαφορετικά, η πρόταση απορρίπτεται 
ως προδήλως αβάσιμη. Το πόρισμα της επιτροπής του 
προηγούμενου εδαφίου εισάγεται στην Ολομέλεια της 
Βουλής, η οποία αποφασίζει για την άσκηση ή μη δί-
ωξης. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη 
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πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών. Με τη 
διαδικασία και την πλειοψηφία του πρώτου εδαφίου της 
παραγράφου αυτής η Βουλή μπορεί οποτεδήποτε να 
ανακαλεί την απόφασή της ή να αναστέλλει τη δίωξη, 
την προδικασία ή την κύρια διαδικασία.».

Άρθρο 96 παράγραφος 5
Η παράγραφος 5 του άρθρου 96 τροποποιείται ως 

ακολούθως:
«5. Τα στρατιωτικά δικαστήρια του στοιχείου α΄ της 

προηγούμενης παραγράφου συγκροτούνται κατά πλει-
οψηφία από μέλη του δικαστικού σώματος των ενό-
πλων δυνάμεων, που περιβάλλονται με τις εγγυήσεις 
λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας των λοιπών 
τακτικών δικαστικών λειτουργών κατά το άρθρο 87 πα-
ράγραφος 1 του Συντάγματος και εξομοιώνονται ως 
προς όλα με τους τακτικούς δικαστές. Νόμος ορίζει τη 
βαθμολογική αντιστοιχία των δικαστικών λειτουργών 
του δικαστικού σώματος ενόπλων δυνάμεων με τους 
λοιπούς δικαστικούς λειτουργούς, τη σύνθεση του Ανώ-
τατου Δικαστικού Συμβουλίου του Σώματος αυτού, των 
πειθαρχικών συμβουλίων του και τα της επιθεώρησης. 
Για τις συνεδριάσεις και αποφάσεις των δικαστηρίων 
αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 έως 4 του 
άρθρου 93. Τα σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων 
της παραγράφου αυτής, καθώς και ο χρόνος που θα αρ-
χίσει η ισχύς τους, ορίζονται με νόμο.».

Άρθρο 101Α
Η παράγραφος 2 του άρθρου 101Α τροποποιείται ως 

ακολούθως:
«2. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την επιλογή και την 

υπηρεσιακή κατάσταση του επιστημονικού και λοιπού 
προσωπικού της υπηρεσίας που οργανώνεται για την 
υποστήριξη της λειτουργίας κάθε ανεξάρτητης αρχής. 
Τα πρόσωπα που στελεχώνουν τις ανεξάρτητες αρχές 
πρέπει να έχουν τα ανάλογα προσόντα, όπως νόμος ορί-
ζει. Η επιλογή τους γίνεται με απόφαση της Διάσκεψης 
των Προέδρων της Βουλής. Η απόφαση λαμβάνεται με 
πλειοψηφία των τριών πέμπτων των μελών της. Η θητεία 
των μελών των ανεξάρτητων αρχών παρατείνεται έως 
το διορισμό νέων μελών. Τα σχετικά με τη διαδικασία 
επιλογής των μελών των ανεξάρτητων αρχών και της 
λειτουργίας και των αρμοδιοτήτων της Διάσκεψης των 
Προέδρων της Βουλής ορίζονται από τον Κανονισμό της 
Βουλής.».

Άρθρο 112 παράγραφος 4
Κατάργηση της παραγράφου.

Άρθρο 113
Το άρθρο 113 καταργείται.

Άρθρο 114 παράγραφος 1 
Κατάργηση της παραγράφου.

Άρθρο 114 παράγραφος 2 
Κατάργηση της παραγράφου.

Το άρθρο 114 καταργείται

Άρθρο 115 παράγραφος 1 
Κατάργηση της παραγράφου.

Άρθρο 115 παράγραφος 2 
Κατάργηση της παραγράφου.

Άρθρο 115 παράγραφος 3 
Κατάργηση της παραγράφου.

Άρθρο 115 παράγραφος 4 
Κατάργηση της παραγράφου.

Το άρθρο 115 καταργείται

Άρθρο 119 παράγραφος 1 
Κατάργηση της παραγράφου.

Β. Ο Πρόεδρος της Βουλής να υπογράψει και να δημο-
σιεύσει το παρόν Ψήφισμα στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως, καθώς και ολόκληρο το κείμενο του Συντάγμα-
τος, με ενσωματωμένες τις αναθεωρημένες διατάξεις.

Γ. Σε περίπτωση αμφιβολίας, για μεν τις διατάξεις 
που αναθεωρούνται, το μόνο αυθεντικό κείμενο είναι 
το κείμενο στο οποίο αυτές διατυπώθηκαν και ψηφί-
σθηκαν από την παρούσα Αναθεωρητική Βουλή των 
Ελλήνων, για δε τις διατηρούμενες σε ισχύ διατάξεις, το 
κείμενο της καθαρεύουσας, σύμφωνα και με τα οριζό-
μενα στο Β΄ Ψήφισμα της ΣΤ΄ Αναθεωρητικής Βουλής 
των Ελλήνων, το Ψήφισμα της 6ης Απριλίου 2001 της Ζ΄ 
Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων και το Ψήφισμα 
της 27ης Μαΐου 2008 της Η΄ Αναθεωρητικής Βουλής των 
Ελλήνων.

Δ. Οι αναθεωρούμενες διατάξεις, εφόσον δεν ορίζεται 
διαφορετικά σε αυτές, τίθενται σε ισχύ με τη δημοσί-
ευση του Ψηφίσματος αυτού στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.

Ε. Το Ψήφισμα αυτό ισχύει από τη δημοσίευσή του 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2019

Ο Πρόεδρος της Βουλής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ 
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ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
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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,


