
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Άνοιγμα του λογαριασμού «Ε.Δ. - Λογαριασμός 
αποδοχών ΠΔΕ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου» στην Τρά-
πεζα της Ελλάδος και καθορισμός της κίνησής του.

2 Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών για το 
φορολογικό έτος 2020 δυνάμει της εξουσιοδο-
τικής διάταξης της παρ. 4 και των κριτηρίων της 
παρ. 3 σε συνδυασμό με τις παρ. 1, 2, 4 και 5 του 
άρθρου 65 του ν. 4172/2013.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 2/104772/ΔΛΤΠ (1)
Άνοιγμα του λογαριασμού «Ε.Δ. - Λογαριασμός 

αποδοχών ΠΔΕ Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου» 

στην Τράπεζα της Ελλάδος και καθορισμός της 

κίνησής του. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).
β) Της υπ’ αρ. 2/37345/0004/04.06.2010 κοινής υπουρ-

γικής απόφασης (Β’ 784), όπως αυτή τροποποιήθηκε με 
την υπ’ αρ. 2/49931/0004/27.07.2010 (Β’ 1135) και την 
υπό στοιχεία ΕΑΠ2004980ΕΞ2018/05.11.2018 (Β’ 4936) 
όμοιες.

γ) Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α΄ 181).

δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

ε) Του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).

2. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

3. Την υπ’ αρ. 2/57873/24.08.2010 εγκύκλιο του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως αυτή τροποποι-
ήθηκε με την υπό στοιχεία 2000285ΕΞ2010/19.11.2010 
και την υπό στοιχεία ΕΑΠ2005980ΕΞ2018/16.11.2018 
(ΑΔΑ:ΨΡΗ4Η-354) όμοιες.

4. Την ανάγκη πληρωμής, μέσω της Ενιαίας Αρχής Πλη-
ρωμής (ΕΑΠ), των αμοιβών του προσωπικού της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος 
και Ιονίου, που βαρύνουν τον Προϋπολογισμό Δημοσίων 
Επενδύσεων (ΠΔΕ).

5. Την υπ’ αρ. 204268/09.11.2021 αιτιολογημένη πρό-
ταση της ΓΔΕΛ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Το άνοιγμα λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλά-
δος - Κεντρικό κατάστημα στην ομάδα 242/4 «Λογαρια-
σμοί αποδοχών ΠΔΕ μέσω ΕΑΠ», Νο 23/2424229723 με 
τίτλο «ΕΔ - Λογαριασμός αποδοχών ΠΔΕ Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και 
Ιονίου» και ΙΒΑΝ: GR55 0100 0230 0000 0242 4229 723.

2. Τον καθορισμό της κίνησης του λογαριασμού ως 
ακολούθως:

α) Πιστώνεται:
- μέσω ηλεκτρονικής εντολής του συστήματος πλη-

ρωμών “e-pde”, με το συνολικό ποσό της αναλυτικής 
ηλεκτρονικής κατάστασης αποδοχών, η οποία θα μετα-
φορτωθεί στην εφαρμογή της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής 
(αρχείο xml της ΕΑΠ).

- από τα Διατραπεζικά Συστήματα ΑΕ (ΔΙΑΣ ΑΕ) με το 
ποσό των απορρίψεων των πληρωμών.

β) Χρεώνεται:
- από τη ΔΙΑΣ ΑΕ, με την πληρωμή του συνολικού 

ποσού της αναλυτικής ηλεκτρονικής κατάστασης απο-
δοχών και τη μεταφορά του στους ατομικούς λογαρια-
σμούς των δικαιούχων και στους λογαριασμούς των 
φορέων υπέρ των οποίων παρακρατούνται ποσά.

- από τη ΔΙΑΣ ΑΕ, σε συνεργασία με την ΕΑΠ, με την 
απόδοση του ποσού των απορρίψεων στους ατομικούς 
λογαριασμούς των δικαιούχων.

- με εντολή της αρμόδιας Διεύθυνσης του ΓΛΚ, κα-
τόπιν αιτήματος της ΓΔΕΛ της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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για τη μεταφορά τυχόν αδιάθετων υπολοίπων στον 
λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου «Λογαριασμός 
αδιάθετων υπολοίπων φυσικών προσώπων» με IBAN: 
GR5901000233100200000020003.

3. Την αποστολή από την Τράπεζα της Ελλάδος, των 
αντιγράφων κίνησης του λογαριασμού, στη Γενική Δι-
εύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου.

4. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2021

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΛΑΚΗΣ   

I

Αριθμ. 1246 (2)
 Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών για 

το φορολογικό έτος 2020 δυνάμει της εξουσιο-

δοτικής διάταξης της παρ. 4 και των κριτηρίων 

της παρ. 3 σε συνδυασμό με τις παρ. 1, 2, 4 και 5 

του άρθρου 65 του ν. 4172/2013. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) 

σε συνδυασμό με τις παρ. 1, 2, 3, και 5 του ίδιου άρθρου.
β) Του άρθρου 29 της Σύμβασης του Συμβουλίου της 

Ευρώπης και του ΟΟΣΑ (Σύμβαση) αναφορικά με την 
εδαφική εφαρμογή και επέκταση της με δηλώσεις που 
κατατίθενται σε έναν από τους δύο θεματοφύλακες από 
τα προσχωρήσαντα Κράτη στη Σύμβαση σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις της παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 28 
της ίδιας Σύμβασης σχετικά με την αμοιβαία διοικητική 
συνδρομή σε φορολογικά θέματα, όπως τροποποιή-
θηκε με το από 2010 Πρωτόκολλο Τροποποίησης της 
και κυρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του 
ν. 4153/2013 (Α΄ 116) «Κύρωση της Σύμβασης του Συμ-
βουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής 
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), με τα συναφή Πα-
ραρτήματα Α΄ και Β’ σχετικά με την αμοιβαία διοικητική 
συνδρομή σε φορολογικά θέματα και του Πρωτοκόλλου 
Τροποποίησης αυτής.

γ) Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Α΄ 181).

δ) Του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του 
ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή 
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρω-
τικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94) και 
ιδίως του άρθρου 14.

2. Τα μέλη του Παγκόσμιου Φόρουμ για την Διαφά-
νεια και την Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικούς 
Σκοπούς του ΟΟΣΑ (Global Forum on Transparency and 

Exchange of Information for Tax Purposes) βλ. http://
www.oecd.org/tax/transparency/about-the-global-
forum/members/) σε συνδυασμό με την Έκθεση του 
Παγκόσμιου Φόρουμ (Global Forum on Transparency 
and Exchange of Information for Tax Purposes/Exchange 
of Information on Request/Ratings) βλ.http://www.oecd.
org/tax/transparency/exchanget-of-information-on/
request/ratings/στην οποία αποτυπώνεται η συνολική 
βαθμολογία των μελών του με βάση τις ενδιάμεσες αξι-
ολογήσεις (Peer Reviews) αναφορικά με το πρότυπο της 
κατόπιν αιτήματος ανταλλαγής πληροφοριών.

3. Τον από 9.12.2020 κατάλογο της Γραμματείας 
Συντονιστικού Οργάνου της Σύμβασης σχετικά με το 
καθεστώς των δικαιοδοσιών που έχουν υπογράψει τη 
Σύμβαση ως προς την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
(«Jurisdictions Participating in the Convention on Mutual 
Administrative Assistamnce in Tax Matters» βλ. https://
www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/Status 
of convention.pdf ).

4. Τα από 26.02.2021 Συμπεράσματα του Συμβουλίου 
ECOFIN, σχετικά, αφενός, με τον κατάλογο της ΕΕ για 
τις μη συνεργάσιμες δικαιοδοσίες για φορολογικούς 
σκοπούς (Παράρτημα Ι), και, αφετέρου, με την κατάστα-
ση της συνεργασίας με την ΕΕ των δικαιοδοσιών υπό 
εξέταση σχετικά με τις αναληφθείσες δεσμεύσεις τους 
για την εφαρμογή των αρχών χρηστής φορολογικής 
διακυβέρνησης (Παράρτημα II), όπως δημοσιεύθηκαν 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ 
C66/10/26.02.2021).

5. Την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020 απόφα-
ση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

6. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 
υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημο-
σίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και 
διορθ. σφ. Β’ 372) και την υπό στοιχεία Δ6Α 1145867 
ΕΞ2013/25.9.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονο-
μικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμ-
ματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 2417), σε συνδυασμό με 
τις διατάξεις της υποπαρ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 
του ν. 4389/2016.

7. Την υπ’ αρ. 1 της 20.1.2016 πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργεί-
ου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ.  18), σε συνδυασμό με τις διατά-
ξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του 
ν. 4389/2016 και την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) 
απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και υπό 
στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17.1.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουρ-
γού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

8. Την υπό στοιχεία ΔΟΣ Γ..ΕΞ 2021/εισήγηση του Διοι-
κητή της Α.Α.Δ.Ε. στον Υπουργό Οικονομικών δυνάμει της 
περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94).

9. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».
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10. Την υπ’ αρ. 339/18.07.2019) απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο 
Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Τα μη συνεργάσιμα κράτη στο φορολογικό το-
μέα κατά την έννοια της παρ.  1 του άρθρου 65 του 
ν. 4172/2013, δηλαδή κράτη ή περιοχές δικαιοδοσίας 
ή υπερπόντιες χώρες ή εδάφη που τελούν υπό οποιο-
δήποτε ειδικό καθεστώς σύνδεσης ή εξάρτησης, για το 
φορολογικό έτος 2020, είναι τα εξής:

α/α
Ονομασία στην 

ελληνική γλώσσα
Ονομασία στην 
αγγλική γλώσσα

1 Άγιος Μαρτίνος Sint Maarten

2 Αϊτή Haiti

3 Ακτή Ελεφαντοστού Cote d’ Ivoire

4 Ανγκουίλα Anguilla

5 Αντίγκουα και Μπαρμπούντα
Antigua and 

Barbuda

6 Βανουάτου Vanuatu

7 Βασίλειο του Λεσότο
Kingdom of 

Lesotho

8 Γκαμπόν Gabon

9 Γκάνα Ghana

10 Γουϊάνα Guyana

11 Γουϊνέα Guinea

12 Γουατεμάλα Guatemala

13 Εσουατίνι Eswatini

14 Ιορδανία Jordan

15 Καζαχστάν Kazahstan

16 Καμπότζη Cambodia

17 Λιβερία Liberia

18 Μαδαγασκάρη Madagascar

19 Μαλδίβες Maldives

20 Μάλι Mali

21 Μαυριτανία Mauritania

22 Μπαρμπάντος Barbados

23 Μπενίν Benin

24 Μποτσουάνα Botswana

25 Μπουρκίνα Φάσο Burkina Faso

26 Ναμίμπια Namibia

27 Νίγηρας Niger

28 Ντομίνικα Dominica

29 Ομάν Oman

30 Ονδούρα Honduras

31 Παλάου Palau

32 Παναμάς Panama

33 Παπούα Νέα Γουϊνέα Papua New Guinea

34 Παραγουάη Paraguay

35 Ρουάντα Rwanda

36 Σεϋχέλλες Seychelles

37 Ταϋλάνδη Thailand

38 Τανζανία Tanzania

39 Τόγκο Togo

40 Τρινιδάδ και Τομπάγκο
Trinidad and 

Tobago

41 Τζιμπουτί Djibouti

42 Τσάντ Chad

43 Φιλιππίνες Philippines

2. Από το συνδυασμό των διατάξεων των παρ. 1, 
2, 3, 4 και 5 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 και του 
ν. 4153/2013, καθώς και της κατάθεσης στο Θεματοφύ-
λακα της Πολυμερούς Σύμβασης Συμβουλίου της Ευρώ-
πης και του ΟΟΣΑ για τη Διοικητική Συνδρομή σε Φο-
ρολογικά Θέματα (Convention on Mutual Administrative 
Assistance in Tax Matters/MAC), μη συνεργάσιμα κράτη 
(κράτη ή περιοχές δικαιοδοσίας ή υπερπόντιες χώρες ή 
εδάφη που τελούν υπό οποιοδήποτε ειδικό καθεστώς 
σύνδεσης ή εξάρτησης) είναι, αναφορικά με το διάστημα 
που περιλαμβάνεται στον ακόλουθο πίνακα, και τα εξής:

α/α
Ονομασία στην

ελληνική γλώσσα

Ονομασία
στην αγγλική

γλώσσα

Διάστημα 
εντός του 

2020 κατά το 
οποίο είναι μη 
συνεργάσιμο 

κράτος

1 Κένυα Kenya
1.1.2020-

31.10.2020

2 Μαυροβούνιο Montenegro
1.1.2020-
30.4.2020

3 Μονγκολία Mongolia
1.1.2020-
30.4.2020

4 Πράσινο Ακρωτήρι Cabo Verde
1.1.2020-
30.4.2020

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2021

Ο Υπουργός O Υφυπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ   
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*02054972911210004*

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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