
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός των απαιτούμενων δικαιολογητικών, 
της διαδικασίας προσδιορισμού των δικαιούχων 
του ευεργετήματος, των Κωδικών Αριθμών Δρα-
στηριοτήτων (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων και κάθε 
άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας τεχνικού ή διαδι-
καστικού χαρακτήρα για την εφαρμογή των πε-
ριπτώσεων α και β της παρ. 2 και της παρ. 4 του 
άρθρου 47 του ν. 4701/2020 «Πλαίσιο χορήγησης 
μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπι-
στωτικού τομέα και άλλες διατάξεις.» (Α’ 128).

2 Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Δικαιοσύ-
νης.

3 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 59693/2020 απόφασης 
του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Α.1191 (1)
Καθορισμός των απαιτούμενων δικαιολογητικών, 

της διαδικασίας προσδιορισμού των δικαιούχων 

του ευεργετήματος, των Κωδικών Αριθμών Δρα-

στηριοτήτων (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων και κάθε 

άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας τεχνικού ή διαδι-

καστικού χαρακτήρα για την εφαρμογή των πε-

ριπτώσεων α και β της παρ. 2 και της παρ. 4 του 

άρθρου 47 του ν. 4701/2020 «Πλαίσιο χορήγη-

σης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρημα-

τοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις.» (Α’ 128).

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 47 και ιδίως τις περιπτώσεις 

α και β της παρ. 2 και της παρ. 4 αυτής του ν. 4701/2020 
(Α’ 128).

2. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α’ 170 - Κ.Φ.Δ.), όπως 
ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν.  3259/2004 
(Α’ 149), όπως ισχύουν.

4. Το π.δ. 142/2017 (Α’ 181) «Οργανισμός Υπουργείου 
Οικονομικών»..

5. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 από-
φαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 968), όπως ισχύει.

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

7. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργών» (Β’ 2901).

8. Την υπό στοιχεία Υ44/5.8.2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3299).

9. Α. Την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Από-
στολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

10. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατά-
ξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 94), όπως ισχύουν, ιδίως το άρθρο 41.

11. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 Πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, 
όπως ισχύουν, την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση του 
Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωσης θητείας 
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό-
δων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) καθώς και την υπ’ αρ. 5294/2020 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της 
θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

12. Την ανάγκη καθορισμού των λεπτομερειών 
εφαρμογής της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 47 του 
ν. 4701/2020«Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτή-
σεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 128).
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13. Τις εισηγήσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Οικο-
νομικών Θεόδωρου Σκυλακάκη και του Γενικού Γραμ-
ματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, Αθανάσιου Πετραλιά, 
αναφορικά με τους Κωδικούς Αριθμών Δραστηριότη-
τας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της περ. β της παρ. 2, του άρθρου 47 του 
ν. 4701/2020 (Α’ 128).

14. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,  
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι Κωδικοί 
Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι προϋποθέσεις και η 
διαδικασία, σύμφωνα με τις περ. α και β της παρ. 2 και 
της παρ. 4 του άρθρου 47 του ν. 4701/2020 (Α’ 128), για 
την υπαγωγή αξιόγραφων οφειλόμενων α) από επιχειρή-
σεις του τουριστικού κλάδου και του τριτογενούς τομέα 
επί των οποίων έχει βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από 
την πληρώτρια τράπεζα από την 1η Ιουνίου 2020 έως τις 
15 Ιουλίου 2020, στο ευεργέτημα της μη καταχώρισης 
σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, που 
τηρούνται από τα πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά 
ιδρύματα ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν 
αυτών και β) από επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα 
στο ευεργέτημα της αναστολής των προθεσμιών λήξης, 
εμφάνισης και πληρωμής.

Άρθρο 2
Προϋποθέσεις Υπαγωγής-Δικαιούχοι

1. Δεν καταχωρίζονται σε αρχεία δεδομένων οικονομι-
κής συμπεριφοράς που τηρούνται από τα πιστωτικά και 
εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από φορείς που λει-
τουργούν νόμιμα χάριν αυτών αξιόγραφα επί των οποίων 
έχει βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια 
τράπεζα από την 1η Ιουνίου 2020 έως τις 15 Ιουλίου 2020, 
οφειλόμενα από α. Επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου 
που κατά την 20η Μαρτίου 2020 έχουν ενεργό, κύριο κωδι-
κό δραστηριότητας από τους αναφερόμενους στο συνημ-
μένο πίνακα Α, ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενερ-
γού κατά την 20/3/2020 Κ.Α.Δ. δευτερεύουσας δραστηρι-
ότητας από τους αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα 
Α, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου 
εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα 
από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο 
ΚΑΔ στις 20/3/2020, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν 
εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από τη σφράγιση ή τη 
λήξη τους. Αξιόγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμο-
γής της παρούσας, τα οποία δεν εξοφλήθηκαν και καταχω-
ρίστηκαν σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφο-
ράς, διαγράφονται από τη δημοσίευση του παρόντος και 
δεν καταχωρίζονται εκ νέου σε αυτά, εάν αποδεδειγμένα 
εξοφληθούν εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από τη 
σφράγιση ή τη λήξη τους. β. Επιχειρήσεις του τριτογενούς 
τομέα που κατά την 20η Μαρτίου 2020 έχουν ενεργό, κύ-
ριο κωδικό δραστηριότητας από τους αναφερόμενους στο 
συνημμένο πίνακα Β, ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος της παρούσας, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσο-
δα ενεργού κατά την 20/03/2020 Κ.Α.Δ. δευτερεύουσας 
δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο συνημ-
μένο πίνακα Β, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική 
δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 
που έχει υποβληθεί έως 20-03-2020, είναι μεγαλύτερα από 
τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ 
στις 20/03/2020, και των οποίων:

i) για τις επιχειρήσεις που είναι υπόχρεες σε υποβο-
λή δήλωσης ΦΠΑ, ο κύκλος εργασιών (κωδικός 312 της 
δήλωσης Φ.Π.Α.) των μηνών Ιουλίου, Αυγούστου και 
Σεπτεμβρίου έτους 2019 αθροιστικά υπερβαίνει το πε-
νήντα τοις εκατό (50%) του ετήσιου κύκλου εργασιών 
του ίδιου έτους, όπως αυτός υπολογίζεται με βάση τις 
συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και 
τροποποιητικές, εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις 
Φ.Π.Α., οι οποίες έχουν υποβληθεί έως 30-06-2020.

ii) για επιχειρήσεις που δεν υποχρεούνται εκ του νό-
μου σε υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α., ο κύκλος εργασιών 
που δηλώνεται στην πλατφόρμα mybusisnessSupport 
μηνών Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου έτους 2019 
υπερβαίνει αθροιστικά το πενήντα τοις εκατό (50%) του 
ετήσιου κύκλου εργασιών του ίδιου έτους, όπως προκύ-
πτει από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και σε, 
περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί λόγω μη λήξης της 
σχετικής προθεσμίας υποβολής, από τα στοιχεία που 
δηλώνονται στην πλατφόρμα mybusisnessSupport. Τα 
ανωτέρω στοιχεία που συμπληρώνονται από την επι-
χείρηση επαληθεύονται από τις δηλώσεις εισοδήματος, 
όταν αυτές υποβληθούν. Σε περίπτωση μη υποβολής των 
ως άνω δηλώσεων εντός της κατά νόμο προβλεπόμενης 
προθεσμίας, η αίτηση απορρίπτεται.

2. Εντάσσονται στη ρύθμιση της περ. α’ της παρ. 4 
του δεύτερου άρθρου της από 30.3.2020 Πράξης Νο-
μοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), όπως κυρώθηκε με τον 
ν. 4684/2020 (Α’ 86), και η οποία προστέθηκε με το άρθρο 
38 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), επιχειρήσεις του τριτογε-
νούς τομέα που κατά την 20η Μαρτίου 2020 έχουν ενερ-
γό, κύριο κωδικό δραστηριότητας τους αναφερόμενους 
στο συνημμένο πίνακα Β, ο οποίος και αποτελεί αναπό-
σπαστο μέρος της παρούσας, ή των οποίων τα ακαθά-
ριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/03/2020 Κ.Α.Δ. δευτε-
ρεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους 
στο συνημμένο πίνακα Β, όπως αυτά προκύπτουν από 
την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού 
έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα 
που αντιστοιχούν στον κύριο Κ.Α.Δ. στις 20/03/2020, των 
οποίων ο κύκλος εργασιών μηνών Ιουλίου, Αυγούστου 
και Σεπτεμβρίου έτους 2019 υπερβαίνει αθροιστικά το 
πενήντα τοις εκατό (50%) του ετήσιου κύκλου εργασιών 
του ίδιου έτους, όπως αυτός υπολογίζεται, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στις υποπεριπτώσεις i) και ii) της περ. β’ 
της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 3
Διαδικασία υποβολής αίτησης, 
συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά

1. Η αίτηση για την υπαγωγή υποβάλλεται ηλε-
κτρονικά στη διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα 
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mybusisnessSupport» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (ΑΑΔΕ) από τους δικαιούχους ή τους νομίμους 
εκπροσώπους αυτών έως 14.09.2020.

2. Η αίτηση, η οποία υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης 
του ν. 1599/1986, περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοι-
χεία για τον έλεγχο της πλήρωσης των προϋποθέσεων 
των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 δυνάμει των οποίων γίνε-
ται η αίτηση υπαγωγής στα ευεργετήματα του άρθρου 
47 του ν. 4701/2020 (Α’ 128).

3. Σε περίπτωση που έχουν δηλωθεί ψευδή ή ανακριβή 
στοιχεία πέραν των συνεπειών της ψευδούς δήλωσης 
επέρχεται απώλεια των ευεργετημάτων του άρθρου 1 
της παρούσας.

Άρθρο 4
Τρόπος αποστολής ή διαβίβασης πληροφοριών 
από την ΑΑΔΕ προς τα Πιστωτικά Ιδρύματα για 
τον έλεγχο της πλήρωσης των προϋποθέσεων 
του άρθρου 2

1. Η διασταύρωση των φορολογικών στοιχείων και ο 
έλεγχος για την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρ-
θρου 2 της παρούσας πραγματοποιείται με μηχανογρα-
φικό τρόπο από την ΑΑΔΕ. Ακολούθως, διαβιβάζονται 
προς τα πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα 
ή φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών και τη-
ρούν αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, 
συγκεντρωτικοί κατάλογοι με τα στοιχεία και πληροφο-
ρίες των δικαιούχων.

2. Η διαβίβαση των στοιχείων της παρ. 1 γίνεται απευ-
θείας από την ΑΑΔΕ μέσω ασφαλούς συστήματος με-
ταφοράς αρχείου. Ειδικά για χρηματοδοτικά ιδρύματα 
γίνεται μέσω της «Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ).

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος

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

Κυβερνήσεως.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Α
Παρατίθεται πίνακας με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηρι-

ότητας (ΚΑΔ) του τουριστικού κλάδου νια τους οποίους 
θα ισχύσει η ωφέλεια στη περίπτωση που αποδεδειγμέ-
να εξοφληθούν εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από 
τη σφράγιση ή τη λήξη τους. Σε περίπτωση τετραψήφιου 
ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πεντα-
ψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων.

ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

49.39.3 Υπηρεσίες μη τακτικών χερσαίων 
μεταφορών επιβατών

55.10 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα

55.20 Καταλύματα διακοπών και άλλα 
καταλύματα σύντομης διαμονής

55.30

Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις 
για οχήματα αναψυχής και 
ρυμουλκούμενα
οχήματα

55.90.19 Άλλες δραστηριότητες καταλύματος

79.11 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών 
πρακτορείων

79.12 Δραστηριότητες γραφείων 
οργανωμένων ταξιδίων

79.90 Δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων 
και συναφείς δραστηριότητες

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Β
Παρατίθεται πίνακας με τον Κωδικό Αριθμό Δραστη-

ριότητας (ΚΑΔ) του τριτογενούς τομέα για τους οποίους 
θα ισχύσει η ωφέλεια στη περίπτωση που κατά το 3ο 
τρίμηνο του έτους 2019 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος) έλαβαν 
άνω του 50% του ετήσιου τζίρου τους.

Σε περίπτωση διψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται 
όλες οι υποκατηγορίες τετραψήφιων, πενταψήφιων, 
εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση τετραψή-
φιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες 
πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων.

ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

46

Χονδρικό εμπόριο εκτός από το 
εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και 
μοτοσικλετών, με εξαίρεση το Χονδρικό 
εμπόριο καπνού (ΚΑΔ 46.35), Χονδρικό 
εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων (ΚΑΔ 
46.46) και Χονδρικό εμπόριο στερεών, 
υγρών και αέριων καυσίμων και συναφών 
προϊόντων (ΚΑΔ 46.71)

47
Λιανικό εμπόριο εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων οχημάτων και 
μοτοσικλετών

49
Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω 
αγωγών, με εξαίρεση τις Μεταφορές μέσω 
αγωγών (ΚΑΔ 49.50)

50 Πλωτές μεταφορές

51 Αεροπορικές μεταφορές

52 Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη 
μεταφορά δραστηριότητες

53

Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές 
δραστηριότητες, με εξαίρεση τις 
Ταχυδρομικές δραστηριότητες με 
υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας 
(ΚΑΔ 53.10) και τις Υπηρεσίες κατ οίκον 
παράδοσης τροφίμων (delivery) (ΚΑΔ 
53.20.12)

55 Καταλύματα

56

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης, 
με εξαίρεση τις Υπηρεσίες γευμάτων που 
παρέχονται από στρατιωτικές τραπεζαρίες 
(ΚΑΔ 56.29.20.01)

58 Εκδοτικές δραστηριότητες
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59
Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, 
βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, 
ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις

60 Δραστηριότητες προγραμματισμού και 
ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών

68 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας

70
Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων 
δραστηριότητες παροχής συμβουλών 
διαχείρισης

71
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και 
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές 
δοκιμές και αναλύσεις

73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς

74 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και 
τεχνικές δραστηριότητες

75 Κτηνιατρικές δραστηριότητες

77 Δραστηριότητες ενοικίασης και 
εκμίσθωσης

78 Δραστηριότητες απασχόλησης

79

Δραστηριότητες ταξιδιωτικών 
πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων 
ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και 
συναφείς δραστηριότητες

80 Δραστηριότητες παροχής προστασίας και 
έρευνας

81 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε 
κτίρια και εξωτερικούς χώρους

82

Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, 
γραμματειακή υποστήριξη και άλλες 
δραστηριότητες παροχής υποστήριξης 
προς τις επιχειρήσεις

90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και 
διασκέδαση

91
Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, πολιτιστικές 
δραστηριότητες αρχειοφυλακείων, 
μουσείων και λοιπές

92

Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα, με 
εξαίρεση τις Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών 
σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση (ΚΑΔ 
92.00.14) και τις Υπηρεσίες στοιχημάτων 
σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση (ΚΑΔ 
92.00.21)

93
Αθλητικές δραστηριότητες και 
δραστηριότητες διασκέδασης και 
ψυχαγωγίας

94

Δραστηριότητες οργανώσεων, με εξαίρεση 
τις Δραστηριότητες συνδικαλιστικών 
οργανώσεων (ΚΑΔ 94.20) και τις 
Δραστηριότητες πολιτικών οργανώσεων 
(ΚΑΔ 94.92)

95 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης

96 Άλλες δραστηριότητες παροχής 
προσωπικών υπηρεσιών

 Αθήνα, 18 Αυγούστου 2020 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ο Υφυπουργός

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Ι

    Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./112/14769 (2)
Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Δικαιο-

σύνης. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 119 του ν. 4549/2018 «Δι-

ατάξεις για την Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιο-
νομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων-
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2019-2022 και λοιπές διατάξεις» (Α’ 105), όπως ισχύουν, 
τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10 και του άρθρου 
11 του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομί-
ας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσι-
ονομικήε κρίσης» (Α’ 40), όπως ισχύουν, και τις διατάξεις 
της παρ. 21 του άρθρου ενάτου του ν. 4057/2012 (Α’ 54).

2. 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), το π.δ. 83/2019  
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121) και 
το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμ-
ματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών 
Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

3. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/01-3-2011 
(Β’ 323) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων 
των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

4. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./104/13657/
16-7-2020 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 
33/2006, όπως ισχύει.

5. Το υπ’ αρ. 30777/20-7-2020 έγγραφο του Υπουργεί-
ου Δικαιοσύνης.

6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που 
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 1 
του άρθρου 1 του ν. 3812/2009.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε;

Την κατανομή σαράντα δύο (42) δόκιμων Ειρηνοδικών 
Δ’ τάξης σε ισάριθμες κενές οργανικές θέσεις Ειρηνοδικών 
στα ειρηνοδικεία και πταισματοδικεία της χώρας κατόπιν 
του πίνακα επιτυχόντων του διαγωνισμού πρόσληψης 
δόκιμων Ειρηνοδικών Δ’ τάξης που δημοσιεύθηκε στο 
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Γ’ 81/2016, του οποίου η ισχύς έχει παραταθεί μέχρι την 
31/12/2021, βάσει του άρθρου 71 του ν. 4689/2020 (Α’ 103).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Αυγούστου 2020
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Ι

    Αριθμ.191073 (3)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 59693/2020 απόφασης 

του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ «Μεταφορά αρμοδιο-

τήτων τ.ΟΓΑ σε δομές εντός της χωρικής αρμο-

διότητας των ΠΥΣΥ Βορείου και Νοτίου Αιγαίου 

και στο Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών 

Αττικής - Πειραιώς - Νήσων» (Β΄ 1002). 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 1 του άρθρου 51 και των άρθρων 57 και 

59 του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφά-
λειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού 
συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και 
τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α’ 85), όπως τρο-
ποποιήθηκαν και ισχύουν.

β. Του π.δ. 8/2019 «Οργανισμός Ηλεκτρονικού Εθνικού 
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης: e-Ε.Φ.Κ.Α.» (Α’ 8), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδίως το άρθρο 87 αυτού, 
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 31 του άρθρου 43 του 
ν. 4611/2019 (Α΄ 236).

γ. Του ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και 
ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και άλλες διατάξεις» (Α’ 43).

δ. Του π.δ. 266/1989 «Οργανισμός του Ιδρύματος Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ)» (Α’ 127), όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει.

ε. Του Κανονισμού Διάρθρωσης, Σύνθεσης, και Αρ-
μοδιοτήτων των Υπηρεσιών του ΟΓΑ, που εγκρίθηκε με 
την υπό στοιχεία Ε4/Φ34/οικ.4279/1971 (Β’ 678) υπουρ-
γική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθη-
κε με τις υπουργικές αποφάσεις υπ’ αρ. 34/3126/1972 
(Β’ 499), ΓΦ/34/146/1974 (Β’ 6), 34/2471/1975 (Β’ 7585) 
και Φ.ΟΓΑ/οικ. 1097/2002 (Β’ 1476), το π.δ. 232/1983 
(Α’ 85), το π.δ. 77/1992 (Α’ 37), το π.δ. 277/1992 (Α’ 144), 
το π.δ. 199/1996 (Α’ 159) και το π.δ. 225/1998 (Α’ 175), τα 
άρθρα 1 και 2 του ν. 1745/1987 (Α’ 234) και την παρ. 2 
του άρθρου 18 του ν. 1892/1990 (Α’ 101).

2. Της υπ’ αρ. 59693/2020 (Β’ 1002) απόφασης του Διοι-
κητή του e-ΕΦΚΑ.

3. Τις υπ’ αρ. 137/15/04-06-2020 (ΑΔΑ: ΩΨΜΞ465ΧΠΙ-
ΔΥΨ) και 221/21/9-7-2020 (ΑΔΑ: Ψ5Ξ4465ΧΠΙ-ΠΓ0) απο-
φάσεις του ΔΣ του e-ΕΦΚΑ.

4. Την ανάγκη για εύρυθμη λειτουργία του Φορέα ενό-
ψει της υλοποίησης του οργανογράμματος του e-ΕΦΚΑ 
(π.δ. 8/2019) στην περιοχή αρμοδιότητας των ΠΥΣΥ Βο-
ρείου και Νοτίου Αιγαίου

5. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό του e-ΕΦΚΑ, 
αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 59693/2020 (Β’ 1002) 
απόφασης του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ, ως ακολούθως:

1. Την προσθήκη περ. αγ ως ακολούθως: «Έκδοσης 
απόφασης επιστροφής εισφορών που έχουν καταβληθεί 
αχρεωστήτως»

2. Την προσθήκη παρ. δ ως ακολούθως:
«δ) Στο Τμήμα Παροχών Συντάξεων του Περιφερει-

ακού Υποκαταστήματος Μισθωτών Λέσβου-Λήμνου 
για την περιοχή συνταξιοδοτικής του αρμοδιότητας και 
στο Τμήμα Συντάξεων της Τοπικής Διεύθυνσης Α’ Δωδε-
κανήσου για τις περιοχές αρμοδιότητας των Α’, Β’ και Γ 
Τοπικών Υποκαταστημάτων Μισθωτών Δωδεκανήσων 
μεταφέρονται από τη Δ’ Διεύθυνση Συντάξεων Αγροτών 
οι ακόλουθες αρμοδιότητες για τους ασφαλισμένους 
του τ. ΟΓΑ:

δα) Παραλαβή των αιτήσεων για τη χορήγηση σύντα-
ξης θανάτου.

δβ) Μέριμνα για τη συγκέντρωση ελλειπόντων δικαι-
ολογητικών.

δγ) Έκδοση των αποφάσεων περί συνταξιοδοτήσεως 
ή μη των αιτούντων.

δδ) Η παροχή πληροφοριών στους ενδιαφερόμενους 
για την πορεία των υποθέσεων τους και για κάθε θέμα 
που έχει σχέση με τη συνταξιοδότηση.

δε) Η τήρηση των αρχείων συνταξιοδοτικών αποφά-
σεων.».

Κατόπιν των ανωτέρω τροποποιήσεων η υπ’ αρ. 59693/ 
2020 (Β’ 1002) απόφαση του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ δια-
μορφώνεται ως ακολούθως:

Τη μεταφορά αρμοδιοτήτων ως κατωτέρω:
α) Στα Τμήματα Εσόδων του Περιφερειακού Υποκατα-

στήματος Μισθωτών Λέσβου-Λήμνου (με έδρα τη Μυτι-
λήνη) και του Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Χίου 
(με έδρα τη Χίο), στα Τμήματα Εσόδων-Μητρώου του 
Τοπικού Υποκαταστήματος Λέσβου- Λήμνου (με έδρα 
τη Μύρινα) του Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών 
Σάμου- Ικαρίας (με έδρα τη Σάμο), του Α’ Τοπικού Υπο-
καταστήματος Μισθωτών Δωδεκανήσου (με έδρα την 
Κάλυμνο), του Β’ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών 
Δωδεκανήσου (με έδρα την Κω), του Γ’ Τοπικού Υποκατα-
στήματος Μισθωτών Δωδεκανήσου (με έδρα τη Λέρο), 
του Α’ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Κυκλάδων 
(με έδρα την Ερμούπολη), του Β’ Τοπικού Υποκαταστή-
ματος Μισθωτών Κυκλάδων (με έδρα τη Θήρα) και του 
Γ’ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Κυκλάδων (με 
έδρα τη Νάξο) για την περιοχή αρμοδιότητάς τους, κα-
θώς και στο Α’ Τμήμα Εσόδων Κοινών Επιχειρήσεων του 
Περιφερειακού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής-
Πειραιώς-Νήσων για τους ασφαλισμένους του τ. ΟΓΑ της 
Περιφερειακής Ενότητας Μήλου, των κατωτέρω αρμοδι-
οτήτων κλάδου Ασφάλισης από την Α’ Διεύθυνση Κύριας 
Ασφάλισης Αγροτών:

αα) Θεμάτων υπαγωγής ή μη στην ασφάλιση.
αβ) Χορήγησης βεβαιώσεων για την ασφαλιστική κα-

τάσταση, χρόνο ασφάλισης και ασφαλιστικής ενημερό-
τητας.
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αγ) Έκδοσης απόφασης επιστροφής εισφορών που 
έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως.

β) Στο Τμήμα Μητρώου του Περιφερειακού Υποκατα-
στήματος Μισθωτών Λέσβου-Λήμνου (με έδρα τη Μυ-
τιλήνη), στα Τμήματα Εσόδων-Μητρώου του Τοπικού 
Υποκαταστήματος Μισθωτών Λέσβου- Λήμνου (με έδρα 
τη Μύρινα) και του Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθω-
τών Σάμου Ικαρίας (με έδρα τη Σάμο), στο Γραφείο Μη-
τρώου του Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Χίου 
(με έδρα τη Χίο), στα Τμήματα Εσόδων-Μητρώου του Α’ 
Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Δωδεκανήσου 
(με έδρα την Κάλυμνο), του Β’ Τοπικού Υποκαταστήμα-
τος Μισθωτών Δωδεκανήσου (με έδρα την Κω), του Γ’ 
Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Δωδεκανήσου 
(με έδρα τη Λέρο), του Α’ Τοπικού Υποκαταστήματος 
Μισθωτών Κυκλάδων (με έδρα την Ερμούπολη), του Β’ 
Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Κυκλάδων (με 
έδρα τη Θήρα) και του Γ’ Τοπικού Υποκαταστήματος Μι-
σθωτών Κυκλάδων (με έδρα τη Νάξο) για την περιοχή 
αρμοδιότητας τους, καθώς και στο Τμήμα Απογραφής, 
Ασφαλιστικής Ικανότητας και Αρχείου του Περιφερει-
ακού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής-Πειραιώς-
Νήσων για τους ασφαλισμένους του τ. ΟΓΑ της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Μήλου:

βα) Από την Α ’ Διεύθυνση Κύριας Ασφάλισης Αγροτών:
βαα) Η επεξεργασία των στοιχείων των μεταβολών 

στη προσωπική ή ασφαλιστική κατάσταση των ασφα-
λισμένων.

βαβ) Η τήρηση και η ενημέρωση του Μητρώου Ασφα-
λισμένων.

ββ) Από τη Β’ Διεύθυνση Υγείας Αγροτών.
ββα) η Μέριμνα για τη χορήγηση/παράταση ασφαλι-

στικής ικανότητας.
γ) Στο Τμήμα Παροχών Ασθένειας του Περιφερειακού 

Υποκαταστήματος Μισθωτών Λέσβου-Λήμνου (με έδρα 
τη Μυτιλήνη), στα Τμήματα Παροχών-Οικονομικού-Διοι-
κητικού του Τοπικού Υποκαταστήματος Λέσβου-Λήμνου 
(με έδρα τη Μύρινα), του Γ’ Τοπικού Υποκαταστήματος 
Μισθωτών Δωδεκανήσου (με έδρα τη Λέρο), και του Β’ 
Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Κυκλάδων(με 
έδρα τη Θήρα), στα Τμήματα Παροχών Συντάξεων-
Ασθενείας του Τοπικού Υποκαταστήματος Σάμου-Ικα-
ρίας (με έδρα τη Σάμο), και του Τοπικού Υποκαταστή-
ματος Μισθωτών Χίου (με έδρα τη Χίο), του Α’ Τοπικού 

Υποκαταστήματος Μισθωτών Κυκλάδων (με έδρα την 
Ερμούπολη) και Γ’ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθω-
τών Κυκλάδων (με έδρα τη Νάξο), στα Γραφεία Παροχών 
Συντάξεων-Ασθενείας του Α’  Τοπικού Υποκαταστήματος 
Μισθωτών Δωδεκανήσου (με έδρα την Κάλυμνο) και Β’ 
Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Δωδεκανήσου 
(με έδρα την Κω), για την περιοχή αρμοδιότητας τους, 
καθώς και στο Τμήμα Παροχών Ασθενείας σε Χρήμα του 
Περιφερειακού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής-
Πειραιώς-Νήσων για τους ασφαλισμένους του τ. ΟΓΑ της 
Περιφερειακής Ενότητας Μήλου:

γα) Από την Ε’ Διεύθυνση Μητρώου Συνταξιούχων 
Αγροτών μεταφέρεται η αρμοδιότητα καταβολής των 
εξόδων κηδείας ασφαλισμένων και συνταξιούχων στους 
κατά νόμο δικαιούμενους.

γβ) Από την Β’ Διεύθυνση Παροχών Υγείας Αγροτών 
μεταφέρεται η αρμοδιότητα χορήγησης επιδόματος μη-
τρότητας (επίδομα κυοφορίας και λοχείας) στις ασφαλι-
σμένες του τ. ΟΓΑ.

δ) Στο Τμήμα Παροχών Συντάξεων του Περιφερειακού 
Υποκαταστήματος Μισθωτών Λέσβου-Λήμνου για την 
περιοχή συνταξιοδοτικής του αρμοδιότητας και στο Τμή-
μα Συντάξεων της Τοπικής Διεύθυνσης Α’ Δωδεκανήσου 
για τις περιοχές αρμοδιότητας των Α’, Β’ και Γ Τοπικών 
Υποκαταστημάτων Μισθωτών Δωδεκανήσων μεταφέρο-
νται από τη Δ’ Διεύθυνση Συντάξεων Αγροτών οι ακόλου-
θες αρμοδιότητες για τους ασφαλισμένους του τ. ΟΓΑ:

δα) Παραλαβή των αιτήσεων για τη χορήγηση σύντα-
ξης θανάτου.

δβ) Μέριμνα για τη συγκέντρωση ελλειπόντων δικαι-
ολογητικών.

δγ) Έκδοση των αποφάσεων περί συνταξιοδοτήσεως 
ή μη των αιτούντων.

δδ) Η παροχή πληροφοριών στους ενδιαφερόμενους 
για την πορεία των υποθέσεών τους και για κάθε θέμα 
που έχει σχέση με τη συνταξιοδότηση.

δε) Η τήρηση των αρχείων συνταξιοδοτικών αποφά-
σεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Αυγούστου 2020

Ο Διοικητής

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΛΑΡΗΣ   



 

 

 



 

 

 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37252 Τεύχος B’ 3626/31.08.2020

*02036263108200008*

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,




