
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ανακατανομή κενών θέσεων προσωπικού, ανά 
εργασιακή σχέση και κλάδο του Υπουργείου Με-
τανάστευσης και Ασύλου.

2 Καθορισμός των κρατών που έχουν προνομιακό 
φορολογικό καθεστώς, με βάση τις διατάξεις των 
παρ. 6 και 7 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013, για 
το φορολογικό έτος 2021.

3 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας σε Διοικητι-
κούς Υπαλλήλους με σχέση εργασίας μόνιμου 
προσωπικού, που εκτελούν χρέη ειδικού γραμ-
ματέα και χρέη πρακτικογράφου στο Διοικητικό 
Συμβούλιο, στο Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανά-
γκες Δήμου Αχαρνών «ΑΡΩΓΗ», για το έτος 2023.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 127479 (1)
   Ανακατανομή κενών θέσεων προσωπικού, ανά 

εργασιακή σχέση και κλάδο του Υπουργείου Με-

τανάστευσης και Ασύλου. 

 ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 20 και του άρθρου 37 του 

ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία 
και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών ορ-
γάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

β) του άρθρου 43 του ν. 4960/2022 «Εθνικό Σύστημα 
Επιτροπείας και Πλαίσιο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανη-
λίκων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α’ 145).

2. Το π.δ. 106/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Με-
τανάστευσης και Ασύλου» (Α’ 255), όπως τροποποιήθη-
κε με το π.δ. 77/2022 «Ίδρυση Κλειστών Ελεγχόμενων 
Δομών (Κ.Ε.Δ.) και κατάργηση Κέντρων Υποδοχής και 
Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) - Τροποποίηση του π.δ. 106/2020 
”Οργανισμός Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου“ 
(Α’ 255)» (Α’ 212).

3. Την υπ’ αρ. 19232/20-03-2020 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών «Διορισμός της Γεωργίας Βαλατσού 
του Αθανασίου σε θέση Υπηρεσιακής Γραμματέως του 
Υπουργείου Εσωτερικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 221).

4. Την υπ’ αρ. 408851/13.07.2022 απόφαση του Υπουρ-
γού Μετανάστευσης και Ασύλου «Διορισμός Υπηρεσι-
ακού Γραμματέα στο Υπουργείο Μετανάστευσης και 
Ασύλου» (Υ.Ο.Δ.Δ. 596).

5. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί 
πρόσθετη δαπάνη σε βάρος των εγγεγραμμένων πιστώ-
σεων του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου 
Μετανάστευσης και Ασύλου, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
44910/23-01-2023 εισήγηση της Προϊσταμένης της 
Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπη-
ρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, 
αποφασίζουμε:

Α. Την ανακατανομή των παρακάτω κενών θέσεων 
προσωπικού, ανά εργασιακή σχέση, κλάδο/ειδικότητα 
του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ως ακο-
λούθως:

1. Από δώδεκα (12) κενές θέσεις προσωπικού με σχέση 
εργασίας Δημοσίου Δικαίου, κατηγορίας ΤΕ κλάδου Μηχα-
νικών σε δώδεκα (12) κενές θέσεις προσωπικού με σχέση 
Δημοσίου Δικαίου κατηγορίας ΤΕ κλάδου Πληροφορικής.

2. Από έξι (6) κενές θέσεις προσωπικού με σχέση εργα-
σίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, εκπαιδευτικής 
βαθμίδας ΤΕ ειδικότητας Πληροφορικής σε έξι (6) κενές 
θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαί-
ου κατηγορίας ΤΕ κλάδου Πληροφορικής.

Β. Κατά τα ανωτέρω ο αριθμός θέσεων προσωπικού 
με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου κατηγορίας ΤΕ 
κλάδου Μηχανικών και κατηγορίας ΤΕ κλάδου Πληρο-
φορικής και ο αριθμός θέσεων προσωπικού με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) 
εκπαιδευτικής βαθμίδας ΤΕ ειδικότητας Πληροφορικής 
διαμορφώνονται ως ακολούθως:

ΘΕΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 86
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 88

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.Δ.Α.Χ. ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Άγιος Ιωάννης Ρέντης, 2 Μαρτίου 2023

Οι Υπηρεσιακοί Γραμματείς

Υπουργείου  Υπουργείου Μετανάστευσης
Εσωτερικών και Ασύλου

ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΛΑΤΣΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ι

    Αριθμ. Α.1027 (2)
Καθορισμός των κρατών που έχουν προνομιακό 

φορολογικό καθεστώς, με βάση τις διατάξεις των 

παρ. 6 και 7 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013, για 

το φορολογικό έτος 2021. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις παρ. 6 και 7 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 

«Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής 
του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4172/2013 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 167).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ.  63/2005, 
A’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

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

4. Την υπό στοιχεία Υ2/9-7-2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού 
και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

5. Την υπ’ αρ. 339/18-7-2019 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο 
Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

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

7. Το Κεφαλαίο Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ιδίως το άρ-
θρο 7, την παρ. 1 του άρθρου 14 και το άρθρο 41 αυτού.

8. Την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/
23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738).

9. Την υπ’ αρ. 1 της 20.1.2016 Πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμμα-
τέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό 
με το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 41 του 
ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση του 
Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ «Ανανέωση της θη-
τείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 
2020/17.1.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

10. Το υπ’ αρ. 46676/18.09.2017 εμπιστευτικό έγγραφο 
του Υπουργείου Εξωτερικών κατά το οποίο η συμπερί-
ληψη γίνεται αποκλειστικά για σκοπούς εφαρμογής του 
ν. 4172/2013 και δεν θίγει την επίσημη θέση της Ελληνι-
κής Δημοκρατίας για το νομικό καθεστώς του Κοσσόβου.

11. Την από 17/3/2022 εισήγηση του Διοικητή της 
ΑΑΔΕ στον Υπουργό Οικονομικών δυνάμει της περ. γ’ 
της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4389/2016 (Α’ 94).

12. Το γεγονός ότι, από την παρούσα απόφαση, δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε ως κράτη που έχουν προνομιακό φο-
ρολογικό καθεστώς, σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 6 
του άρθρου 65 του ν. 4172/2013, τα κράτη εκείνα στα 
οποία το νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα υπόκει-
ται σε φόρο επί των κερδών ή των εισοδημάτων ή του 
κεφαλαίου του οποίου ο συντελεστής είναι ίσος ή κατώ-
τερος από το εξήντα τοις εκατό (60%) του συντελεστή 
φορολογίας νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων 
που θα οφειλόταν σύμφωνα με τις διατάξεις της ελλη-
νικής φορολογικής νομοθεσίας, εάν ήταν φορολογικός 
κάτοικος ή διατηρούσε μόνιμη εγκατάσταση κατά την 
έννοια του άρθρου 6 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδή-
ματος στην Ελλάδα.

Με βάση το πιο πάνω κριτήριο τα κράτη αυτά, για το 
φορολογικό έτος 2021, είναι τα ακόλουθα:

1 Άγιος Ευστάθιος St. Eustatius
2 Αλβανία Albania
3 Ανατολικό Τιμόρ Timor-Leste
4 Ανγκουίλα Anguilla
5 Ανδόρρα Andorra
6 Βανουάτου Vanuatu
7 Βερμούδες Bermuda
8 Βόρεια Μακεδονία North Macedonia
9 Βοσνία -Ερζεγοβίνη Bosnia and Herzegovina
10 Βουλγαρία Bulgaria

11 Βρετανικές Παρθένοι 
Νήσοι British Virgin Islands

12 Γιβραλτάρ Gibraltar
13 Γκέρνσεϋ Guernsey

14 Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα United Arab Emirates

15 Ιρλανδία Ireland
16 Κατάρ Qatar
17 Κιργιστάν Kyrgyzstan
18 Κόσσοβο Kosovo
19 Κύπρος Cyprus
20 Λιχτενστάιν Liechtenstein
21 Μακάο Macau
22 Μαλδίβες Maldives
23 Μαυροβούνιο Montenegro
24 Μολδαβία Republic of Moldova
25 Μογγολία Mongolia
26 Μονακό Monaco
27 Μπαρμπάντος Barbados
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28 Μπαχάμες Bahamas
29 Μπαχρέιν Bahrain
30 Μπελίζ Belize
31 Μποναίρ Bonaire
32 Νήσοι Κέϋμαν Cayman Islands
33 Νήσοι Μάρσαλ Marshall Islands

34 Νήσοι Τερκς και 
Κάικος Turks and Caicos Islands

35 Νήσος του Μαν Isle of Man
36 Ουγγαρία Hungary
37 Παραγουάη Paraguay
38 Σάμπα Saba
39 Σαουδική Αραβία Saudi Arabia
40 Τζέρσεϋ Jersey
41 Τουρκμενιστάν Turkmenistan

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 3 Μαρτίου 2023

Ο Υπουργός Ο Υφυπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 5 (3)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας σε Διοικη-

τικούς Υπαλλήλους με σχέση εργασίας μόνιμου 

προσωπικού, που εκτελούν χρέη ειδικού γραμ-

ματέα και χρέη πρακτικογράφου στο Διοικητικό 

Συμβούλιο, στο Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανά-

γκες Δήμου Αχαρνών «ΑΡΩΓΗ», για το έτος 2023. 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ «ΑΡΩΓΗ» Ν.Π.Δ.Δ. 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 58 του ν. 3852/2010.
2. Το άρθρο 48, την παρ. 1 και την παρ. 6 του άρθρου 49 

και το άρθρο 176 του ν. 3584/2007 (Α’ 143).

3. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).
4. Την υπό στοιχεία οικ 2/31029/ΔΕΠ/6.5.2016 εγκύ-

κλιο του Υπουργείου Οικονομικών.
5. Τον ΟΕΥ του Δήμου Αχαρνών (Β’ 1485).
6. Το γεγονός ότι η δαπάνη συνολικού ύψους 2.500,00 

ευρώ που θα προκύψει θα καλυφθεί από τον ΚΑ 15-
6012 (αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαι-
ρέσιμες ημέρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές).

7. Την υπ’ αρ. 10/08-10-2019 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Κέντρου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες 
«ΑΡΩΓΗ», περί ορισμού πρακτικογράφου για την τήρηση 
των πρακτικών.

8. Την υπ’ αρ. 11/08-10-2019 απόφαση του Διοικη-
τικού Συμβουλίου του Κέντρου Ατόμων με Ειδικές 
Ανάγκες «ΑΡΩΓΗ» περί ορισμού Γραμματέα για την 
υπογραφή Χρηματικών Ενταλμάτων και Γραμματίων 
Είσπραξης.

9. Το γεγονός ότι το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαί-
ου του Δήμου, Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες «ΑΡΩ-
ΓΗ», στερείται προσωπικού του Διοικητικού Κλάδου.

10. Τις υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασίζει:
Εγκρίνει την υπερωριακή απασχόληση δύο (2) δι-

οικητικών υπαλλήλων, που εκτελούν χρέη ειδικού 
γραμματέα, και χρέη πρακτικογράφου στο Διοικητικό 
Συμβούλιο του Κέντρου για την τήρηση των πρακτι-
κών, με σχέση εργασίας μόνιμου προσωπικού, για το 
έτος 2023 σε είκοσι (20) ώρες μηνιαίως για τον κάθε 
υπάλληλο, σύμφωνα με την προβλεπόμενη από τον 
νόμο αποζημίωση.

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό 
του 2023, Κ.Α. 15-6012 με τίτλο «Αποζημίωση υπερω-
ριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και λοι-
πές πρόσθετες αμοιβές» του προϋπολογισμού του 
Κέντρου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Δήμου Αχαρνών 
«ΑΡΩΓΗ». Το ύψος της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό 
των 2.500,00 €.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αχαρνές, 1 Φεβρουαρίου 2023

Η Πρόεδρος

ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΚΗ   
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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,
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