
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

      Αριθμ. 47284/359 
Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 34341/5991/18-09-2020 

κοινής υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση διαδικα-

σίας, προϋποθέσεων, όρων, απαιτούμενων δικαι-

ολογητικών, τρόπος συμψηφισμού, παρακράτη-

σης και απόδοσης, είδος των συμψηφιζομένων 

και παρακρατούμενων απαιτήσεων, καθώς και 

κάθε άλλο ειδικότερο διαδικαστικό ζήτημα, για 

την εφαρμογή του άρθρου 87 του ν. 4706/2020 

(A΄  136) και του άρθρου  26 του ν.  4722/2014 

(Α΄ 177)» (Β΄ 4014), όπως τροποποιήθηκε με την 

υπ’ αρ. 42407/8205/2020 απόφαση (Β΄ 4581). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 87 του ν.  4706/2020 

(A΄ 136) «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, 
σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελλη-
νική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς 
εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες δια-
τάξεις», όπως ισχύει μετά το άρθρο 26 του ν. 4722/2020 
(Α΄ 177).

2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι-
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α΄  143) και τις διατάξεις του ν.  4446/2016 και ιδίως 
τα άρθρα 75 έως 90.

3. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Ει-
σπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α΄ 90).

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

5. Το 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).

6. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α΄ 181).

7. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
(Α΄ 168).

8. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α΄ 145).

9. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

10. Την υπό στοιχεία Υ2/09-07-2019 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουρ-
γού και Υφυπουργών» (Β΄ 2901).

11. Την υπ’ αρ. 339/18-7-2019 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, 
Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).

12. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β΄ 4805).

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προ-
ϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων, η  οποία δεν μπορεί να προσδιο-
ριστεί ακριβώς καθόσον εξαρτάται από πραγματικά 
περιστατικά και δεν είναι γνωστές σε αυτή την φάση 
οι απαιτήσεις των δικαιούχων, καθώς και οι βεβαιωμέ-
νες οφειλές τους προς το Δημόσιο, ΚΕΑΟ και e-ΕΦΚΑ. 
Η δαπάνη θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
προκαλώντας ισόποση επιδείνωση του οικονομικού 
αποτελέσματος.

14. Την υπ’ αρ. 34340/5990/2020 εισήγηση της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Την τροποποίηση-αντικατάσταση της υπ’ αρ. 34341/
5991/18-09-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Ρύθ-
μιση διαδικασίας, προϋποθέσεων, όρων, απαιτούμενων 
δικαιολογητικών, τρόπος συμψηφισμού, παρακράτη-
σης και απόδοσης, είδος των συμψηφιζομένων και 
παρακρατούμενων απαιτήσεων, καθώς και κάθε άλλο 
ειδικότερο διαδικαστικό ζήτημα, για την εφαρμογή του 
άρθρου 87 του ν. 4706/2020 (A΄ 136) και του άρθρου 26 
του ν. 4722/2014 (Α΄ 177)» (Β΄ 4014), όπως ισχύει, ως εξής:

Άρθρο 1 
Αντικείμενο

1. Με την παρούσα ρυθμίζονται η διαδικασία, οι όροι, 
οι  προϋποθέσεις, τα  απαιτούμενα δικαιολογητικά, 
ο τρόπος συμψηφισμού, παρακράτησης και απόδοσης, 
το είδος των συμψηφιζομένων και παρακρατούμενων 
απαιτήσεων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο διαδικα-
στικό ζήτημα, για την εφαρμογή του άρθρου 87 του 
ν. 4706/2020 (A΄ 136) και του άρθρου 26 του ν. 4722/2020 
(A΄ 177), αναφορικά με την διαδικασία πληρωμής των 
ανεξόφλητων απαιτήσεων των δικαιούχων μέχρι τις 
31.12.2015 έναντι του Ελληνικού Δημοσίου και του Ορ-
γανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

2. Η διαδικασία συμψηφισμού της παρούσας απόφα-
σης ως εξωδικαστική επίλυση διαφοράς μεταξύ αφενός 
του Ελληνικού Δημοσίου και του Οργανισμού Απασχό-
λησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και αφετέρου των 
δικαιούχων στο πλαίσιο του άρθρου 87 του ν. 4706/2020 
(A΄ 136) και του άρθρου 26 του ν. 4722/2020 (A΄ 177) 
αναφορικά με τις απορρέουσες αξιώσεις από τις δια-
τάξεις του άρθρου 21 του ν. 1767/1988 (A΄ 63), όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 32 του ν. 1836/1989 (A΄79) 
έως την 31η.12.2015, δεν εμπίπτει στις διατάξεις του 
ν. 4152/2013 (A΄ 107) και σε άλλες συναφείς διατάξεις 
περί κρατικών ενισχύσεων και συνιστά αποζημίωση κατά 
τις διατάξεις των άρθρων 105 και 106 ΕισΝΑΚ.

3. Με την υπαγωγή των δικαιούχων στις διατάξεις του 
άρθρου 87 του ν. 4706/2020 (A΄ 136) και του άρθρου 26 
του ν. 4722/2020 (A΄ 177), με τις οποίες πραγματοποιεί-
ται συμψηφισμός των οφειλών, που διενεργείται κατά 
τις διατάξεις της παρούσας, αποσβένυται πλήρως και 
ολοσχερώς κάθε απαίτηση των δικαιούχων κατά του 
Ελληνικού Δημοσίου και του Οργανισμού Απασχόλη-
σης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) από την αιτία αυτή συ-
μπεριλαμβανομένων των αξιώσεων από τόκους, έξοδα 
είσπραξης και κάθε άλλη συναφή αξίωση που απορρέει 
από τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 1767/1988 (A΄ 63), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 32 του ν. 1836/1989 
(Α΄ 89).

4. Για την υπαγωγή στις διατάξεις της παρούσας, όλοι 
οι δικαιούχοι, ανεξαρτήτως του εάν έχουν ασκήσει ένδι-
κο βοήθημα ή μέσο από την ίδια αιτία, θα πρέπει να πα-
ραιτηθούν από το σχετικό δικαίωμα, καθώς και από την 
άσκηση ενδίκου βοηθήματος ή μέσου (εφόσον έχουν 
ασκήσει) για τις απορρέουσες αξιώσεις τους από την 
1η.1.2010 έως την 31η.12.2015, συμπεριλαμβανομένων 
των αξιώσεων από τόκους, έξοδα είσπραξης και κάθε 
άλλη συναφή αξίωση.

Άρθρο 2 
Προϋποθέσεις

Οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή της παρούσας 
είναι οι εξής:

1. Να υφίστανται ανεξόφλητες απαιτήσεις των δικαι-
ούχων προς τον ΟΑΕΔ μέχρι 31-12-2015.

2. Να υποβληθεί σχετική αίτηση στον ΟΑΕΔ, με την 
οποία διακόπτεται η προθεσμία της παραγραφής.

3. Να παραιτηθεί ο δικαιούχος από το δικαίωμα και από 
την άσκηση ενδίκου βοηθήματος ή μέσου (εφόσον έχει 
ασκήσει), με το οποίο διεκδικείται χρηματικό ποσό για 
τα έτη 2010 έως 2015, να υποβάλει το σχετικό δικαιολογη-
τικό από το αρμόδιο Δικαστήριο, καθώς και σχετική υπεύ-
θυνη δήλωση, με την οποία δηλώνεται ρητά ότι παραιτείται 
από το δικαίωμά του για τις αξιώσεις από τα έτη 2010-2015.

4. Οι εν λόγω απαιτήσεις να μην έχουν υποπέσει σε 
παραγραφή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 3
Διαδικασία εκκαθάρισης από τον ΟΑΕΔ

1. Ο ΟΑΕΔ εκκαθαρίζει τις απαιτήσεις των δικαιούχων 
αρχικά μέχρι του ύψους των υφιστάμενων απαιτήσεων 
της Φορολογικής Διοίκησης και των Φορέων Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και στη συνέχεια με μελλοντικές προ-
κύπτουσες απαιτήσεις αυτών, ύστερα από αίτημα του 
ΟΑΕΔ και προσδιορισμό του ύψους της οφειλής από την 
Φορολογική Διοίκηση και τον e-ΕΦΚΑ. Προηγείται η δια-
δικασία συμψηφισμού των ανεξόφλητων απαιτήσεων 
προς τη Φορολογική Διοίκηση, εφόσον υπάρχουν, και 
έπεται η διαδικασία της παρακράτησης και απόδοσης 
των απαιτήσεων στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. 
Η εκκαθάριση θα πραγματοποιείται από τις Περιφερεια-
κές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, οι οποίες είναι υπεύθυνες για 
τον προσδιορισμό των απαιτήσεων των δικαιούχων για 
την περίοδο έως 31-12-2015.

2. Τα δικαιολογητικά εκκαθάρισης της δαπάνης από 
τον ΟΑΕΔ είναι τα προβλεπόμενα κατά τον χρόνο υπο-
βολής της αρχικής αίτησης (υπουργικές αποφάσεις, απο-
φάσεις Διοικητικού Συμβουλίου ΟΑΕΔ, εγκυκλίους και 
οδηγίες του ΟΑΕΔ).

3. Έκδοση τιμολογίου από τον δικαιούχο στο ύψος της 
απαίτησης της Φορολογικής Διοίκησης και των Φορέων 
Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως αυτή θα προσδιορίζεται 
κάθε φορά από αυτούς.

4. Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου περί μη ασκή-
σεως ενδίκων μέσων και σε περίπτωση άσκησης αυτών, 
βεβαίωση του αρμόδιου Δικαστηρίου περί σχετικής πα-
ραίτησης.

5. Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου περί κατάσχεσης 
ή εκχώρησης ή μη των απαιτήσεών του.

6. Ο ΟΑΕΔ θα αποστέλλει στο Υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων πίνακα με την εκκαθαρισμένη 
απαίτηση, η οποία θα είναι μέχρι το ύψος των απαι-
τήσεων της Φορολογικής Διοίκησης και των Φορέων 
Κοινωνικής Ασφάλισης κάθε φορά, αφού λάβει σχετική 
ενημέρωση από αυτούς και στη συνέχεια το Υπουρ-
γείο χωρίς άλλη ενέργεια ή δικαιολογητικό και μόνο με 
τα παραπάνω αναφερόμενα, θα προβαίνει στην έκδοση 
χρηματικού εντάλματος.

7. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον 
δικαιούχο για κάθε απαίτησή του.
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Άρθρο 4
Διαδικασία επιβεβαίωσης οφειλών, 
συμψηφισμού και παρακράτησης

1. Ο ΟΑΕΔ σε μηνιαία βάση και συνολικά, για τις βέ-
βαιες και ανεξόφλητες απαιτήσεις έναντι αυτού μέχρι τις 
31-12-2015, αποστέλλει ηλεκτρονικό αρχείο στην Φορο-
λογική Διοίκηση και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 
προκειμένου να ενημερωθεί για την ύπαρξη τυχόν οφει-
λών προς αυτούς.

2. Το ηλεκτρονικό αρχείο περιλαμβάνει τα δικαιούχα 
πρόσωπα, το ποσό της απαίτησης έναντι του ΟΑΕΔ, τον 
ΑΦΜ του δικαιούχου, το ποσό της οφειλής προς συμ-
ψηφισμό ή παρακράτηση και την ημερομηνία με την 
οποία καθορίζεται το προς συμψηφισμό ή και προς πα-
ρακράτηση ποσό.

3. Στην περίπτωση ύπαρξης οφειλών προς την Φορο-
λογική Διοίκηση και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 
το αρχείο συμπληρωμένο με τα ποσά των οφειλών επι-
στρέφεται στον ΟΑΕΔ. Σε περίπτωση ληξιπροθέσμων 
οφειλών το ποσό των προσαυξήσεων υπολογίζεται με 
την ως άνω ημερομηνία συμψηφισμού.

4. Συμψηφίζονται οι  βεβαιωμένες οφειλές σε ΑΛΕ 
εντός κρατικού προϋπολογισμού.

5. Η Γ.Δ.Ο.Υ. εκδίδει το σχετικό χρηματικό ένταλμα και 
το εξοφλεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 77 
έως 80 του ν. 4446/2016 και με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 
2/107929/0026/1-1-2013 κοινή απόφαση του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού 
Οικονομικών (Β΄ 3172), με την προϋπόθεση ότι αυτό είναι 
ισόποσο με τις οφειλές των δικαιούχων. Η εμφάνιση των 
σχετικών πληρωμών και εσόδων στην δημόσια ληψοδο-
σία πραγματοποιείται, με την έκδοση των χρηματικών 
ενταλμάτων από τη Γ.Δ.Ο.Υ. και με τον συμψηφισμό από 
την αρμόδια την Φορολογική Διοίκηση και τους αρμό-
διους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Άρθρο 5
Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1. Υποβολή πίνακα από τον ΟΑΕΔ με τα δικαιούχα 
πρόσωπα, τα ποσά των ανεξόφλητων απαιτήσεων των 
δικαιούχων που συμψηφίζονται με υφιστάμενες και μελ-
λοντικές απαιτήσεις χωριστά της Φορολογικής Διοίκη-
σης και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, τον ΑΦΜ 
και την ημερομηνία συμψηφισμού.

2. Απόφαση έγκρισης δαπάνης.
3. Απόφαση ανάληψης δαπάνης.
4. Κατάσταση δαπάνης.
5. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό ή στοιχείο ζητη-

θεί από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

6. Αρμόδια Υπηρεσία Διατάκτη ορίζεται η Διεύθυνση 
Ένταξης στην Εργασία του Υπουργείου Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με τα ισχύοντα.

Άρθρο 6 
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών Οικονομικών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 

Υφυπουργός  Εργασίας και
Οικονομικών Κοινωνικών Υποθέσεων

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ   
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*02050801711200004*

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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