
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 39363/1537/30-9-2020 
(Β΄4262) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικο-
νομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
και Υγείας ως προς τη διάρκεια εφαρμογής των 
μέτρων των περ. β), γ), δ) και ε) της παρ. 2 του άρ-
θρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Α’ 55).

2 Μεταφορά αρμοδιοτήτων τ. ΕΤΑΑ-Υγειονομικών 
στο Β’ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Ηλείας 
(Πύργος). 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. οικ. 41379 (1)
   Τροποποίηση της υπ’ αρ. 39363/1537/30-9-2020 

(Β΄4262) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικο-

νομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

και Υγείας ως προς τη διάρκεια εφαρμογής των 

μέτρων των περ. β), γ), δ) και ε) της παρ. 2 του άρ-

θρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α’ 55). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - 

ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 

11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (Α’ 55), 
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο όγδοο της από 
22.08.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 161), 
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4722/2020 (Α’ 177) 
και συμπληρώθηκε με το άρθρο 21 του ν. 4722/2020 
(Α’ 177). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου δέκατου τρίτου της από 
14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπεί-
γοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού 

της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου ενδέκατου της από 
20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατε-
πείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών 
του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη 
στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και 
τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και 
της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με 
το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83). 

4. 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). 

5. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α΄133). 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα
(π.δ.  63/2005 - Α΄ 98) και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133). 

7. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώ-
σεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145). 

8. Τις διατάξεις του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148). 

9. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης» (Α΄ 168). 

10. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός 
Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181). 

11. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώ-
νευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπη-
ρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119). 

12. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121). 

13. Τις διατάξεις του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2). 

14. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάρ-
γηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123). 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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15. Την υπό στοιχεία Υ 70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β΄ 4805). 

16. Την υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019 από-
φαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσε-
ων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής 
εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ» (Β΄3520). 

17. Την υπ’ αρ. οικ. 12997/231/23-3-2020 απόφαση του 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Μηχα-
νισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των εργαζομέ-
νων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 993). 

18. Την υπ’ αρ. οικ. 17788/346/8-5-2020 κοινή απόφα-
ση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων «Περαιτέρω μέτρα στήριξης εργαζο-
μένων επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, 
για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και τη σταδιακή 
επαναλειτουργία της αγοράς εργασίας» (Β’ 1779). 

19. Την υπ’ αρ. 14556/448/07-04-2020 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων και Υγείας «Παράταση της ισχύος των έκτα-
κτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για 
την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του 
κορωνοϊού COVID-19, ως προς την οργάνωση χρόνου 
εργασίας και της άδειας ειδικού σκοπού του άρθρου 4 
της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, (Α΄55)» 
(Β΄1208), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις υπ’ αρ. 
16135/499/23-04-2020 (Β’ 1566), 20788/610/29-05-2020 
(Β΄ 2083), οικ. 26308/768/30-6-2020 (Β’ 2684), οικ. 30742/ 
1002/28-7-2020 (Β’ 3148), οικ. 36124/1194/11-09-2020 
(Β΄3945), οικ. 52241/1567/17-12-2020 (Β' 5586) όμοιές της.

20. Την υπ’ αρ. 37095/1436/17-09-2020 κοινή απόφα-
ση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
και Υγείας «Καθορισμός έννοιας «ευπαθών ομάδων ερ-
γαζομένων» του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας έναντι 
των συνεπειών μετάδοσης του COVID-19, καθώς και των 
απαιτουμένων ιατρικών πιστοποιητικών για την εφαρμο-
γή της διάταξης του άρθρου ογδόου της από 22.08.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 161)» (Β΄4011). 

21. Την υπ’ αρ. 39363/1537/30-9-2020 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων και Υγείας «Λεπτομέρειες εφαρμογής και 
χρόνος ισχύος των περ. β) έως και ε) της παρ. 2 του άρ-
θρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιε-
χομένου (Α’ 55), όπως ισχύει, για «ευπαθείς ομάδες εργα-
ζομένων» του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας» (Β΄4262). 

22. Την υπ’ αρ. οικ 27938/12.05.2021 εισηγητική έκ-
θεση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

23. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπο-
λογισμό και τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το ύψος της οποίας 

εκτιμάται στο ποσό των 534.000€, ΑΛΕ 2310989899, οικ. 
έτους 2021, αποφασίζουμε: 

Ο χρόνος ισχύος των περ. β), γ), δ) και ε) της παρ. 2 του 
άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περι-
εχομένου (Α’ 55), που αναφέρεται στο άρθρο 6 της υπ’ αρ. 
39363/1537/30-9-2020 (Β΄4262) κοινής απόφασης των 
Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων και Υγείας, παρατείνεται έως την 30η Ιουνίου 2021. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας
Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Υγείας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ  

Ι

   Αριθμ. 217532 (2)
Μεταφορά αρμοδιοτήτων τ. ΕΤΑΑ-Υγειονομικών 

στο Β’ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Ηλείας 

(Πύργος).  

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤHΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY 
ΕΘΝΙΚΟY ΦΟΡEΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚHΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
1.1. Της παρ. 1 του άρθρου 51 και τα άρθρα 57 και 59 

του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας 
Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστή-
ματος Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών 
παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α' 85). 

1.2. του π.δ. 8/2019 (Α΄ 8) και ειδικότερα του άρθρου 87,
1.3. των άρθρων 40 και 43 του ν. 4445/2016 «Εθνικός 

Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιο-
λόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινω-
νικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη 
και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 236),

1.4. του π.δ. 266/1989 «Οργανισμός του Ιδρύματος 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (I.K.A.)» (Α’ 127),

1.5. του π.δ. 262/1988 «Σύσταση Υπηρεσιών και Θέσε-
ων στο Ταμείο Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομι-
κών» (Α΄ 119), καθώς και του π.δ. 24/1999 «Σύσταση Πε-
ριφερειακών Υπηρεσιών – μεταφορά θέσεων στο Ταμείο 
Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών» (Α΄ 18). 

2. Την υπ΄ αρ. 95686/18.03.2021 (Β΄ 1244) απόφαση 
του Διοικητή e-ΕΦΚΑ.

3. Την υπ’ αρ. 17391/09.04.2021 (Β΄ 1485) απόφαση 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

4. Την υπ΄ αρ. 214/Συν.17η/20.05.2021 (ΑΔΑ: 
637Ψ46ΜΑΠΣ-8Ν4) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 
e-ΕΦΚΑ. 
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5. Την ανάγκη για εύρυθμη λειτουργία του Φορέα, ενό-
ψει της υλοποίησης του οργανογράμματος του e-ΕΦΚΑ 
(π.δ. 8/2019) στην περιοχή αρμοδιότητας της Περιφερει-
ακής Υπηρεσίας Συντονισμού και Υποστήριξης (ΠΥΣΥ) 
Πελοποννήσου και της Περιφερειακής Υπηρεσίας Συ-
ντονισμού και Υποστήριξης (ΠΥΣΥ) Δυτικής Ελλάδας, 
Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Λευκάδας. 

6. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Φορέα, αποφασίζουμε:

Τη μεταφορά αρμοδιοτήτων για ασφαλισμένους/συ-
νταξιούχους τ. ΕΤΑΑ-Υγειονομικούς εντός ΠΕ Ηλείας στο 
Β’ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Ηλείας, αναλυτικά 
ως ακολούθως: 

1. Στο Τμήμα Παροχών Συντάξεων του Β’ Τοπικού Υπο-
καταστήματος Μισθωτών Ηλείας (Πύργος) μεταφέρονται 
οι ακόλουθες αρμοδιότητες για ασφαλισμένους/συντα-
ξιούχους τ. ΕΤΑΑ-Υγειονομικούς εντός ΠΕ Ηλείας: 

1.1. Η παροχή πληροφοριών, η παραλαβή, πρωτοκόλ-
ληση, έλεγχος και αποστολή των πάσης φύσεως εγγρά-
φων και δικαιολογητικών στην Περιφερειακή Διεύθυνση 
Συντάξεων και Πρόνοιας Τομέα Υγειονομικών. 

2. Στο Τμήμα Εσόδων του Β’ Τοπικού Υποκαταστήμα-
τος Μισθωτών Ηλείας (Πύργος) μεταφέρονται οι ακόλου-
θες αρμοδιότητες για ασφαλισμένους/συνταξιούχους 
τ. ΕΤΑΑ Υγειονομικούς εντός ΠΕ Ηλείας: 

2.1. Η μέριμνα για την υπαγωγή στην ασφάλιση των 
Κλάδων Σύνταξης και Ασθένειας του τ. ΕΤΑΑ- Υγειονο-
μικών. 

2.2. Η έκδοση βεβαιώσεων υπαγωγής στην Ασφάλιση 
και βεβαιώσεων καταβολών για φορολογική χρήση για 
τους ασφαλισμένους του τ. ETAA-Υγειονομικών. 

2.3. Η έκδοση ασφαλιστικών λογαριασμών, όπου 
υπάρχει δυνατότητα, για τους ασφαλισμένους του 
τ. ETAA Υγειονομικών. 

2.4. Η έκδοση βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότη-
τας, όπου δεν προβλέπεται διαδικτυακά, μέσω μηχανο-
γραφικού συστήματος.

3. Στο Τμήμα Παροχών Ασθενείας του Β’ Τοπικού Υπο-
καταστήματος Μισθωτών Ηλείας (Πύργος) μεταφέρονται 
οι ακόλουθες αρμοδιότητες για ασφαλισμένους/συντα-
ξιούχους τ. ΕΤΑΑ-Υγειονομικούς εντός ΠΕ Ηλείας: 

3.1. Η παραλαβή αιτήσεων για παροχές σε χρήμα. 
4. Στο Γραφείο Μητρώου του Β’ Τοπικού Υποκατα-

στήματος Μισθωτών Ηλείας (Πύργος) μεταφέρονται οι 
ακόλουθες αρμοδιότητες για ασφαλισμένους/συνταξι-
ούχους τ. ΕΤΑΑ Υγειονομικούς εντός ΠΕ Ηλείας: 

4.1. Η μέριμνα για τη χορήγηση/παράταση της ασφα-
λιστικής ικανότητας και οι εγγραφές διαγραφές των με-
λών των ασφαλισμένων του Τομέα Υγειονομικών του 
τ. ΕΤΑΑ– ΤΣΑΥ. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 11 Ιουνίου 2021

Ο Διοικητής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΟΥΦΕΞΗΣ   
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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,

*02027092406210004*




