
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έλεγχος συνδρομής των προϋποθέσεων του άρ-
θρου 108 του ν. 4387/2016 για το χαρακτηρισμό 
οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλι-
σης ως ανεπίδεκτων είσπραξης. Τρόπος και δια-
δικασία καταχώρισης οφειλών στο ειδικό βιβλίο 
ανεπίδεκτων είσπραξης.

2 Επιβολή πολλαπλού τέλους για τελωνειακή πα-
ράβαση λαθρεμπορίας καπνικών σε βάρος των: 
1) ten) SALIEV (ov) SABRI του MEHMEDOV και της 
ELENKA, 2) (επ) ΜΙΝCΗΕV (ov) HRISTO του IVANOV 
και της DONKA

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 4656/309 (1)
   Έλεγχος συνδρομής των προϋποθέσεων του άρ-

θρου 108 του ν. 4387/2016 για το χαρακτηρισμό 

οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλι-

σης ως ανεπίδεκτων είσπραξης. Τρόπος και δια-

δικασία καταχώρισης οφειλών στο ειδικό βιβλίο 

ανεπίδεκτων είσπραξης.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 108 του ν. 4387/

2016 (Α΄85) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - 
Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστή-
ματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών 
παιγνίων και άλλες διατάξεις.

2. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθ. 101 του ν. 4172/
2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρ-
μογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/
2013 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167).

3. Τις διατάξεις του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώθηκε 
και ισχύει με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

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

5. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ. 81/2019 «Σύστα-
ση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργεί-
ων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφο-
ρά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» 
(Α΄119).

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

7. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Έκθεση ελέγχου

1. Για τη διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσε-
ων της παραγράφου 1 του άρθρου 108 του ν. 4387/2016, 
αναφορικά με οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής 
Ασφάλισης που προτείνεται να χαρακτηρισθούν ως 
ανεπίδεκτες είσπραξης, συντάσσεται ειδικά αιτιολογη-
μένη έκθεση από την αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία 
του ΚΕΑΟ, η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια για την 
εισήγηση διεύθυνση της κεντρικής υπηρεσίας. Με την 
έκθεση ελέγχου πιστοποιούνται τα εξής:

Α. Ότι διενεργήθηκε εκτεταμένη έρευνα με κάθε πρό-
σφορο μέσο για τον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων 
του οφειλέτη και ιδίως ότι:

- Διερευνήθηκε κάθε στοιχείο που περιλαμβάνεται στα 
εκάστοτε πρόσφορα διαθέσιμα ηλεκτρονικά μέσα του 
ΕΦΚΑ και στο φυσικό φάκελο του οφειλέτη ή γνωστο-
ποιήθηκε μέσω τρίτων αρμοδίων υπηρεσιών και φορέων 
σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α΄137).

- Λήφθηκε αντίγραφο της μερίδας του οφειλέτη, 
τουλάχιστον από τα υποθηκοφυλακεία και τα κτηματο-
λογικά γραφεία του τόπου κατοικίας, επαγγελματικής 
δραστηριότητας και του τόπου καταγωγής του.

- Λήφθηκαν πληροφορίες από την ΑΑΔΕ αναφορικά 
με τα στοιχεία περιουσιακής κατάστασης του οφειλέτη 
όπως έχει διαμορφωθεί βάσει των δηλώσεων του, καθώς 
και για τα εισοδήματα του από εκμισθώσεις ακινήτων.

- Διερευνήθηκαν τυχόν μεταβιβάσεις περιουσιακών 
στοιχείων του οφειλέτη, οι οποίες να υπόκεινται σε δι-
άρρηξη, λόγω καταδολίευσης.

- Ολοκληρώθηκε η έρευνα για τον εντοπισμό χρη-
ματικών απαιτήσεων του οφειλέτη, όπως μισθωμάτων, 
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μισθών, συντάξεων, απαιτήσεων στις τράπεζες και τα 
λοιπά πιστωτικά ιδρύματα.

- Αξιοποιήθηκε οποιοδήποτε άλλο διαθέσιμο στοιχείο 
ή πληροφορία αναφορικά με την εισπραξιμότητα της 
οφειλής ιδίως ο χαρακτηρισμός ως ανεπίδεκτης είσπρα-
ξης οφειλής του ίδιου προσώπου προς το Δημόσιο.

Β. Ότι λήφθηκαν όλα τα προβλεπόμενα αναγκαστικά 
μέτρα σε κάθε περιουσιακό στοιχείο που εντοπίστηκε.

Γ. Ότι έχουν επιβληθεί κατασχέσεις για το σύνολο της 
οφειλής εις χείρας όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων 
που λειτουργούν στην ημεδαπή σε όλα τα τραπεζικά 
προϊόντα.

Δ. ότι έχουν υποβληθεί σε βάρος των υπεύθυνων φυ-
σικών προσώπων μηνυτήριες αναφορές για τα αδική-
ματα του αν 86/1967 σε όσες περιπτώσεις ήταν δυνατή 
η υποβολή τους.

2. Σε περίπτωση πτώχευσης του οφειλέτη, πιστοποιεί-
ται ότι έχει κηρυχθεί η παύση των εργασιών της πτώχευ-
σης ή έχει επέλθει περάτωση αυτής, που διαπιστώνονται 
με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως κοινοποίηση δικαστικής 
απόφασης και έλεγχος τελεσιδικίας αυτής, όταν απαιτεί-
ται από το νόμο, λήψη πιστοποιητικού από το αρμόδιο 
πτωχευτικό δικαστήριο σχετικά με την πορεία της πτώ-
χευσης ή έρευνα στη μερίδα του οφειλέτη που τηρείται 
στο ανωτέρω δικαστήριο.

3. Όλες οι έρευνες, οι ενέργειες και τα μέτρα της πα-
ρούσας απόφασης πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί ή λη-
φθεί και κατά των συνυπόχρεων προσώπων χωρίς να 
προκύψει δυνατότητα αποπληρωμής τους χρέους.

4. Σε περίπτωση θανάτου του οφειλέτη ή συνυπεύθυ-
νου προσώπου όλες οι ανωτέρω έρευνες, ενέργειες και 
μέτρα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί ή ληφθεί και κατά 
των κληρονόμων τους σύμφωνα με την κληρονομική 
μερίδα καθενός, όπως αυτοί καθορίζονται με διαθήκη 
ή επί εξ αδιαθέτου διαδοχής όπως προκύπτουν από πι-
στοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, χωρίς να προκύψει 
δυνατότητα αποπληρωμής τους χρέους.

5. Αν έχει γίνει χαρακτηρισμός ως ανεπίδεκτης εί-
σπραξης οφειλής προς το δημόσιο προσώπου που έχει 
οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, είναι 
δυνατή η απ' ευθείας εισήγηση από την κεντρική υπη-
ρεσία του ΚΕΑΟ για το χαρακτηρισμό ως ανεπίδεκτης 
είσπραξης της οφειλής προς τον ΕΦΚΑ, παραλειπομένου 
του σταδίου υποβολής εκθέσεως ελέγχου της περιφερει-
ακής υπηρεσίας, εφόσον από τα διαθέσιμα στην υπηρε-
σία στοιχεία προκύπτει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
της παραγράφου 1 του άρθρου 108 του ν. 4387/2016.

Άρθρο 2
Ειδικό Βιβλίο Ανεπίδεκτων Είσπραξης

Το «Ειδικό Βιβλίο Ανεπίδεκτων Είσπραξης» τηρείται 
σε ηλεκτρονική μορφή στην υπηρεσία του ΚΕΑΟ που 
εισηγείται το χαρακτηρισμό, με δυνατότητα ανάκτησης 
και εκτύπωσης των καταχωρισθέντων στοιχείων, και ενη-
μερώνεται κατά περίπτωση από τον αρμόδιο υπάλληλο.

Στο «ειδικό βιβλίο ανεπίδεκτων είσπραξης» περιλαμ-
βάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Ο Αριθμός Μητρώου Οφειλέτη (ΑΜΟ), ο Αριθμός 
Μητρώου Εργοδότη ή Έργου (ΑΜΕ/ΑΜΟΕ), ο Α.Φ.Μ. και 

το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του υπόχρεου και των 
συνυπόχρεων με αυτόν προσώπων.

β) Το ποσό της βασικής οφειλής προς τους Φορείς Κοι-
νωνικής Ασφάλισης που χαρακτηρίζεται ως ανεπίδεκτο 
είσπραξης.

γ) Η χρονική περίοδος στην οποία ανάγεται η οφειλή.
δ) Ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία του δι-

αβιβαστικού της έκθεσης ελέγχου εγγράφου της περι-
φερειακής υπηρεσίας ΚΕΑΟ.

ε) Ο αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνία εισήγησης 
της αρμόδιας κεντρικής υπηρεσίας ΚΕΑΟ.

στ) Ο αριθμός και η ημερομηνία της απόφασης του 
Διοικητή του Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης για το χα-
ρακτηρισμό της οφειλής.

ζ) Ο αύξων αριθμός και η ημερομηνία καταχώρισης 
της οφειλής στο ειδικό βιβλίο ανεπίδεκτων είσπραξης.

Στις καταστάσεις ληξιπροθέσμων και στις λοιπές 
εκτυπώσεις, όπου απαιτείται, εμφανίζεται διακριτά το 
ποσό των ανεπίδεκτων προς είσπραξη οφειλών και ανά 
οφειλέτη.

Άρθρο 3
Διαδικασία δέσμευσης τραπεζικών 
και επενδυτικών λογαριασμών

Μετά τον χαρακτηρισμό οφειλής προς τους Φορείς 
Κοινωνικής Ασφάλισης ως ανεπίδεκτης είσπραξης, για 
την κατ' άρθρο 108 παρ. 3 γ του ν. 4387/2016 δέσμευ-
ση των τραπεζικών και επενδυτικών λογαριασμών του 
οφειλέτη και των συνυπόχρεων με αυτόν προσώπων 
εφαρμόζεται αναλογικά η διαδικασία του άρθρου 4Α της 
αριθμ. ΠΟΛ.1259/2013 (ΦΕΚ Β΄/3119/9-12-2013) απόφα-
σης Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, 
όπως αυτό προστέθηκε με την αριθμ. ΠΟΛ.1089/2016 
(ΦΕΚ 2114 Β΄/8-7-2016) όμοια απόφαση.

Άρθρο 4
Ορισμός αρμοδίων οργάνων

Οι πράξεις του χαρακτηρισμού των ανεπίδεκτων εί-
σπραξης οφειλών και της καταχώρισης αυτών σε ειδικά 
βιβλία ανεπίδεκτων είσπραξης γίνονται:

α. Με απόφαση του Διοικητή του Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης κατόπιν εισήγησης της Δ/νσης Ανάλυσης 
και Αξιολόγησης Κινδύνου της Κεντρικής Υπηρεσίας 
του ΚΕΑΟ και με τη σύμφωνη γνώμη του Συντονιστή 
του ΚΕΑΟ εφόσον πρόκειται για συνολική κύρια οφειλή 
μέχρι 500.000 ευρώ.

β. Με απόφαση του Διοικητή του Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης κατόπιν εισήγησης της Δ/νσης Ανάλυσης 
και Αξιολόγησης Κινδύνου της Κεντρικής Υπηρεσίας 
του ΚΕΑΟ και με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής του 
άρθρου 119 του ν. 4387/2016 εφόσον πρόκειται για συ-
νολική κύρια οφειλή μεγαλύτερη των 500.000 ευρώ και 
έως 1.500.000 ευρώ.

γ. Με απόφαση του Διοικητή του Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης κατόπιν εισήγησης της Δ/νσης Ανάλυσης 
και Αξιολόγησης Κινδύνου της Κεντρικής Υπηρεσίας 
του ΚΕΑΟ και μετά από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου 
Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφόσον πρόκειται 
για συνολική κύρια οφειλή άνω του 1.500.000 ευρώ.
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Στις περιπτώσεις α και β ο Διοικητής του Φορέα Κοινω-
νικής Ασφάλισης μπορεί να ζητήσει τη γνώμη κλιμακίου 
ή τμήματος ή Διεύθυνσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου που 
συγκροτείται με απόφαση της Ολομέλειας του.

Άρθρο 5
Κατάργηση διατάξεων - Έναρξη ισχύος

Η αριθμ. Φ.80000/32195/364/8-11-2013 (ΦΕΚ Β΄2935) 
απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Πρόνοιας «Διαχωρισμός άμεσα εισπράξιμων και 
επισφαλών οφειλών από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλι-
στικών Οφειλών» καταργείται από την έναρξη ισχύος 
της παρούσας.

Η απόφαση αυτή που ισχύει από τη δημοσίευσή της, 
να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2020 

Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ  

Ι

(2)
Επιβολή πολλαπλού τέλους για τελωνειακή πα-

ράβαση λαθρεμπορίας καπνικών σε βάρος των: 

1) ten) SALIEV (ov) SABRI του MEHMEDOV και 

της ELENKA, 2) (επ) ΜΙΝCΗΕV (ov) HRISTO του 

IVANOV και της DONKA

  Με τη MRN 20GRYK17320000001-4/23-1-2020 καταλο-
γιστική πράξη της Προϊσταμένης του Τελωνειου Κυλλη-
νης που εκδόθηκε κατά εξουσιοδότηση των διατάξεων 
του αρ. 152 παρ. 1 του ν. 2960/2001 (Εθνικός Τελωνει-

ακός Κώδικας), επιβλήθηκε βάσει των διατάξεων των 
άρθρων 119Α παρ. 2, 155 και επόμενα του ν. 2960/2001 
"Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα" σε βάρος των κα-
τωτέρω:

1) (επ) SALIEV (ov) SABRI του MEHMEDOV και της 
ELENKA, γεννηθείς την 1-12-1965 στην Βουλγαρία , κά-
τοχο του αριθμ. 193070244 Δελτίου ταυτότητας, εκδοθέν 
την 25-10-2005 από Βουλγαρικές Αρχές και ήδη αγνώ-
στου διαμονής,

2) (επ) ΜΙΝCΗΕV (ov) HRISTO του IVANOV και της 
DONKA, γεννηθείς την 6-2-1973 στη Βουλγαρία, κάτοχο 
του αριθμ. 642511039 Δελτίου ταυτότητας εκδοθέν την 
28-6-2011 από Βουλγαρικές Αρχές και ήδη αγνώστου δι-
αμονής, πολλαπλό τέλος, λόγω τέλεσης λαθρεμπορικής 
παράβασης και συγκεκριμένα της κατοχής 277 πακέτων 
τσιγάρων (ήτοι συνολικά 5.540 λαθραίων σιγαρέτων) 
προς πώληση, για τα οποία δεν είχε καταβληθεί ο ανα-
λογούν ειδικός φόρος κατανάλωσης κατά παράβαση 
του άρθρου 155 παρ. 2, εδ. ζ του ν. 2960/2001 σε συν-
δυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 119Α, 142 παρ. 2 
του ιδίου νόμου.

Επιβλήθηκε στους ανωτέρω υπαιτίους πολλαπλό τέλος 
-και κηρύχθηκαν για το σύνολο του πολλαπλού τέλους 
αλληλέγγυα συνυπεύθυνοι- ίσο με το τριπλάσιο των 
φορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων ήτοι συνολικό 
ποσό «2.477,67» ευρώ (δύο χιλιάδες τετρακόσια εβδο-
μήντα επτά ευρώ και εξήντα επτά λεπτά) πλέον Τελών 
Χαρτοσήμου (Τ.Χ) και υπέρ Ο.Γ.Α σε ποσοστό 2,4%, σύμ-
φωνα με την διάταξη άρθρου 15 παρ. 19 του Κ.Ν.Τ.Χ.

  Η Προϊσταμένη του Τελωνείου

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΦΙΤΛΕΡΑ   
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*02005021902200004*

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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