
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση των ποσοστών της παρ. 1 του άρ-
θρου 33 του ν. 4314/2014 για το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020.

2 Ρύθμιση των όρων, προϋποθέσεων, απαιτούμε-
νων δικαιολογητικών, της διαδικασίας για τη χο-
ρήγηση του δικαιώματος έκπτωσης σε οφειλές 
προς τη φορολογική διοίκηση και τους φορείς 
κοινωνικής ασφάλισης, το είδος των οφειλών που 
υπόκεινται σε έκπτωση, τη διαδικασία χρηματο-
δότησης της απώλειας των ασφαλιστικών εισφο-
ρών και λοιπά ζητήματα για την εφαρμογή του 
άρθρου 87 του ν. 4706/2020 (Α΄136).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 52541   (1)
Τροποποίηση των ποσοστών της παρ. 1 του άρ-

θρου 33 του ν. 4314/2014 για το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019(Α΄133).

2. Το ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον 
έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 
για την προγραμματική περίοδο 2014- 2020, Β) Ενσω-
μάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ 
L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του 
N. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 
και ειδικότερα το άρθρο 33 παρ. 1 αυτού.

3. Το π.δ. 5/2022 (Α’ 15) «Οργανισμός του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων».

4. Το π.δ. 81/2019 (Α’ 119) περί σύστασης, συγχώνευ-
σης, μετονομασίας και κατάργησης Υπουργείων και κα-

θορισμός αρμοδιοτήτων τους- μεταφορά υπηρεσιών και 
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων.

5. Το π.δ. 83/2019 (Α’ 121) περί διορισμού Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών.

6. Την υπ’ αρ. 51875/7.5.2021 (Β’ 1867) κοινή απόφα-
ση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη».

7. Την υπό στοιχεία 112012/ΕΥΘΥ 1046 (Β’ 2473/2015) 
υπουργική απόφαση για την Αναδιάρθρωση της Ειδικής 
Υπηρεσίας Συντονισμού της εφαρμογής σύμφωνα με τα 
άρθρα 15 παρ. 2 και 42 του ν. 4314/2014, ειδικότερα το 
άρθρο 3 αυτής.

8. Την υπό στοιχεία C (2014) 10173/18.12.2014 εκτελε-
στική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί έγκρισης 
του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα», όπως τροποποιήθηκε με την 
C(2017) 8465 final 6.12.2017, C(2018) 8767 final 11.12.2018, 
C(2020) 95 final 9.1.2020, C (2020)4811/9.7.2020 εκτελε-
στικές αποφάσεις της ΕΕ., καθώς και την C(2021) 9155 final 
7.12.2021 που αφορά στην έγκριση της 5ης Αναθεώρησης 
του ΕΠ “Στερεά Ελλάδα 2014 - 2020”.

9. Την υπ’ αρ. 30222/21.3.2022 (ΦΕΚ 1574 και διόρθω-
ση στο ΦΕΚ 1833), τελευταία απόφαση τροποποίησης 
ποσοστού δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020».

10. Το αριθμ. πρωτ. 814/14.04.2022 έγγραφο της ΕΥΔ 
ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με θέμα «Αίτηση υπερ-
δέσμευσης στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-
2020», που αφορά τον άξονα προτεραιότητας 05.

11. Το υπ’ αρ. 49355/12.05.2022 (Ορθή Επανάληψη) 
ενημερωτικό της ΕΥΣΕ προς τον Γενικό Γραμματέα Δη-
μοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.

12. Τo υπ’ αρ. 50198/16.05.2022 εισηγητικό σημείω-
μα του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και 
ΕΣΠΑ προς τον Υφυπουργό με θέμα Εισήγηση τροπο-
ποίησης των ποσοστών της παρ. 1 του άρθρου 33 του 
ν. 4314/2014 για το ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020».

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Την έγκριση της τροποποίησης των ποσοστών δέ-
σμευσης πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020, ως ακολούθως:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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ΑΞΟΝΑΣ ΤΙΤΛΟΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΤΑΞΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

01 01 Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και 
της καινοτομίας 142,68%

02 02 Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας 
των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών 168,31%

03 03 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων 135,04%

04 04 Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς 216,65%

05 05 Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, 
της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων 136,04%

06 06 Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της 
αποδοτικότητας των πόρων 275,17%

07 07 Προαγωγή των βιώσιμων μεταφορών και  εξάλειψη των 
σημείων συμφόρησης σε υποδομές βασικών δικτύων 350,72%

08 08 Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας 
και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων 175,00%

09 09 Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και 
καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΤΠΑ 167,53%

10 10 Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και 
καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ 114,60%

11 11 Επένδυση στην εκπαίδευση, 
την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση 378,78%

ΣΥΝΟΛΟ Ε.Π. 176,94%

Η συνολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων έργων του Ε.Π. δεν μπορεί να υπερβεί το 176,45% της συνολικής 
χρηματοδότησης του προγράμματος.

Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος θα πρέπει να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την σταδιακή 
μείωση της υπερδέσμευσης, προκειμένου να μην προκληθεί επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Ιουνίου 2022

 Ο Υφυπουργός

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Ι

    Αριθμ. οικ. 51245 (2) 
Ρύθμιση των όρων, προϋποθέσεων, απαιτούμενων δικαιολογητικών, της διαδικασίας για τη χορήγηση 

του δικαιώματος έκπτωσης σε οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση και τους φορείς κοινωνικής ασφάλι-

σης, το είδος των οφειλών που υπόκεινται σε έκπτωση, τη διαδικασία χρηματοδότησης της απώλειας των 

ασφαλιστικών εισφορών και λοιπά ζητήματα για την εφαρμογή του άρθρου 87 του ν. 4706/2020 (Α΄136).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 87 του ν. 4706/2020 «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, 

ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου-
λίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις» (Α’ 136), όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 79 του ν. 4916/2022 (Α’ 65).

2. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - 
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143) και τις διατάξεις του ν. 4446/2016 και ιδίως τα άρθρα 75 έως 90.
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3. Το ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημο-
σίων Εσόδων» (Α’ 90).

4. Το άρθρου 12 του ν. 4174/2013 «Κώδικας Φορολο-
γικής Διαδικασίας» (Α’ 170).

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

6. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών (Α’ 155).

7. 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).

8. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’  2).

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

10. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168).

11. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’  98)  
σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019.

12. Την υπό στοιχεία Υ2/09-07-2019 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουρ-
γού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

13. Την υπ’ αρ. 339/18-7-2019 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, 
Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

14. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

15. Tο άρθρο 3 του ν. 4921/2022 «Δουλειές Ξανά: Ανα-
διοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψη-
φιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων 
εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργα-
σίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 75).

16. Την υπ΄αρ. 47284/359/17.11.2020 (Β’ 5080) κοι-
νή υπουργική απόφαση «Αντικατάσταση της υπ’  αρ. 
34341/5991/18-09-2020 κοινής υπουργικής απόφασης 
“Ρύθμιση διαδικασίας, προϋποθέσεων, όρων, απαιτού-
μενων δικαιολογητικών, τρόπος συμψηφισμού, παρα-
κράτησης και απόδοσης, είδος των συμψηφιζομένων 
και παρακρατούμενων απαιτήσεων, καθώς και κάθε άλλο 
ειδικότερο διαδικαστικό ζήτημα, για την εφαρμογή του 
άρθρου 87 του ν. 4706/2020 (Α’ 136) και του άρθρου 26 
του ν. 4722/2014 (Α’ 177)“ (Β’ 4014), όπως τροποποιήθη-
κε με την υπ’ αρ. 42407/8205/2020 απόφαση (Β’ 4581)», 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ 14631/27.09.2021 
(Β’ 4442) κοινή υπουργική απόφαση.

17. Το υπ’ αρ. 42481/06.05.2022 εισηγητικό σημείωμα 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, βάσει 
της περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 
(Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρ-
θρου 34 του ν. 4484/2017 (Α’ 110), αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 
Αντικείμενο

1. Με την παρούσα απόφαση ρυθμίζονται οι όροι, οι 
προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η δια-
δικασία χορήγησης δικαιώματος έκπτωσης σε οφειλές 
προς τη φορολογική διοίκηση και τους φορείς κοινωνι-
κής ασφάλισης, η διαδικασία χρηματοδότησης της απώ-
λειας των εσόδων στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, 
η διαχείριση των αποφάσεων αναγνώρισης των απαι-
τήσεων που έχουν ήδη εκδοθεί, καθώς και κάθε άλλο 
ειδικότερο διαδικαστικό ζήτημα, για την εφαρμογή του 
άρθρου 87 του ν. 4706/2020 (Α’ 136) αναφορικά με τη 
ρύθμιση των ανεξόφλητων απαιτήσεων των δικαιούχων 
μέχρι τις 31.12.2015 που απορρέουν από το άρθρο 21 
του ν. 1767/1988 (Α’ 63), όπως ίσχυε πριν από την κατάρ-
γησή του με την παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου.

2. Με την υπαγωγή των δικαιούχων στις διατάξεις του 
άρθρου 87 του ν. 4706/2020, όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 79 του ν. 4916/2022 (Α’ 65), με τις οποίες χορη-
γείται στους δικαιούχους ισόποση έκπτωση από οφειλές 
τους στη φορολογική διοίκηση και στους φορείς κοινω-
νικής ασφάλισης, που διενεργείται κατά τις διατάξεις 
της παρούσας, αποσβέννυται πλήρως και ολοσχερώς 
κάθε απαίτηση των δικαιούχων κατά της Δημόσιας 
Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) (πρώην Οργανισμού 
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, ΟΑΕΔ) από την 
αιτία αυτή συμπεριλαμβανομένων των αξιώσεων από 
τόκους, έξοδα είσπραξης και κάθε άλλη συναφή αξίω-
ση που απορρέει από τις διατάξεις του άρθρου 21 του 
ν. 1767/1988 (Α’ 63),

3. Για την υπαγωγή στις διατάξεις της παρούσας, όλοι 
οι δικαιούχοι, ανεξαρτήτως του εάν έχουν ασκήσει ένδι-
κο βοήθημα ή μέσο από την ίδια αιτία, θα πρέπει να πα-
ραιτηθούν από το σχετικό δικαίωμα, καθώς και από την 
άσκηση ενδίκου βοηθήματος ή μέσου (εφόσον έχουν 
ασκήσει) για τις απορρέουσες αξιώσεις τους από την 
1η.1.2010 έως την 31η.12.2015, συμπεριλαμβανομένων 
των αξιώσεων από τόκους, έξοδα είσπραξης και κάθε 
άλλη συναφή αξίωση. Οι υποχρεώσεις της Δ.ΥΠ.Α. και 
του Ελληνικού Δημοσίου εξαντλούνται κατά τα οριζό-
μενα στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2 
Προϋποθέσεις

Οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή της παρούσας 
είναι οι εξής:

1. Να υφίστανται ανεξόφλητες απαιτήσεις των δικαιού-
χων προς τη Δ.ΥΠ.Α μέχρι 31- 12-2015, που απορρέουν 
από το άρθρο 21 του ν. 1767/1988 (Α’ 63), όπως ίσχυε 
πριν από την κατάργησή του με την παρ. 1 του άρθρου 
87 του ν. 4706/2020.

2. Να έχει υποβληθεί σχετική αίτηση σύμφωνα με 
τις διατάξεις της υπ’ αρ. 47284/359/17.11.2020 κοινής 
υπουργικής απόφασης (Β’ 5080), όπως τροποποιήθηκε 
με την υπ’ αρ 14631/27.09.2021 κοινή υπουργική απόφα-
ση (Β’ 4442), ή να υποβληθεί σχετική αίτηση στη Δ.ΥΠ.Α.

3. Να παραιτηθεί ο δικαιούχος από το δικαίωμα και 
από την άσκηση ενδίκου βοηθήματος ή μέσου (εφό-
σον έχει ασκήσει), με το οποίο διεκδικείται χρηματικό 
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ποσό για τα έτη 2010 έως 2015, να υποβάλει το σχετικό 
δικαιολογητικό από το αρμόδιο Δικαστήριο, καθώς και 
σχετική υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δηλώνεται ρητά 
ότι παραιτείται από το δικαίωμά του για τις αξιώσεις από 
τα έτη 2010-2015.

4. Οι εν λόγω απαιτήσεις να μην έχουν υποπέσει σε 
παραγραφή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

5. Οι δικαιούχοι να υποβάλλουν σχετική αίτηση 
στη διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα με τίτλο 
«myBusinessSupport - Ρύθμιση ανεξόφλητων οικονο-
μικών αξιώσεων παραμεθορίου» της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Άρθρο 3 
Διαδικασία έκδοσης εγκριτικής απόφασης 
αναγνώρισης της ανεξόφλητης απαίτησης από 
τη Δ.ΥΠ.Α.

1. Ο δικαιούχος υποβάλλει σχετική αίτηση στην Πε-
ριφερειακή Υπηρεσία της Δ.ΥΠ.Α. (ΚΠΑ2) που ανήκει, 
προσκομίζοντας:

α) υπεύθυνη δήλωση περί άσκησης ή μη ένδικων μέ-
σων και σε περίπτωση άσκησης αυτών βεβαίωση του 
αρμόδιου Δικαστηρίου περί σχετικής παραίτησης για 
τις αξιώσεις που απορρέουν από την 1η/1/2010 έως την 
31η/12/2015, συμπεριλαμβανομένων των αξιώσεων από 
τόκους, έξοδα είσπραξης και κάθε άλλη συναφή αξίωση.

β) υπεύθυνη δήλωση περί κατάσχεσης ή εκχώρησης 
ή μη των απαιτήσεών του.

2. Η Δ.ΥΠ.Α εκδίδει εγκριτική απόφαση αναγνώρισης 
της ανεξόφλητων απαιτήσεων του δικαιούχου, μετά από 
έλεγχο:

α) της αίτησης με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά 
κατά το χρόνο υποβολής της αρχικής αίτησης, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 1767/1988 (Α’ 63), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 32 του ν. 1836/1989 
(Α’ 79) καθώς και τις κανονιστικές και διοικητικές πράξεις 
που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότησή τους,

β) της μη παραγραφής των απαιτητών ποσών σύμφω-
να με τις διατάξεις περί παραγραφής κατά του δημοσίου 
των άρθρων 140, 141 και 143 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), 

γ) της αίτησης με τις υπεύθυνες δηλώσεις της παρ. 1.
3. Οι εγκριτικές αποφάσεις αναγνώρισης των ανεξό-

φλητων απαιτήσεων εκδίδονται από τις Περιφερειακές 
Υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α (ΚΠΑ 2), οι οποίες είναι υπεύθυνες 
για τον προσδιορισμό των απαιτήσεων δικαιούχων για 
την περίοδο έως 31.12.2015.

4. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α (ΚΠΑ 2), 
αποστέλλουν στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσό-
δων (ΑΑΔΕ), συγκεντρωτική έκδοση (αρχείο excel), με 
τα στοιχεία των εγκριτικών αποφάσεων αναγνώρισης 
των ανεξόφλητων απαιτήσεων των δικαιούχων. Στη συ-
γκεντρωτική έκδοση (αρχείο excel) περιλαμβάνονται τα 
εξής στοιχεία:

α) οι δικαιούχοι,
β) το ΑΦΜ των δικαιούχων,
γ) ο αριθμός πρωτοκόλλου της εγκριτικής απόφασης 

αναγνώρισης της ανεξόφλητης απαίτησης,
δ) η ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης 

αναγνώρισης της ανεξόφλητης απαίτησης,
ε) το ποσόν της ανεξόφλητης απαίτησης,

στ) το ποσόν της απαίτησης που τυχόν έχει συμ-
ψηφιστεί ή παρακρατηθεί σε εφαρμογή των διατάξε-
ων της υπ’ αρ. 47284/359/17.11.2020 (Β’ 5080) κοινής 
υπουργικής απόφασης «Αντικατάσταση της υπ’  αρ. 
34341/5991/18-09-2020 κοινής υπουργικής απόφασης 
«Ρύθμιση διαδικασίας, προϋποθέσεων, όρων, απαιτού-
μενων δικαιολογητικών, τρόπος συμψηφισμού, παρα-
κράτησης και απόδοσης, είδος των συμψηφιζομένων 
και παρακρατούμενων απαιτήσεων, καθώς και κάθε άλλο 
ειδικότερο διαδικαστικό ζήτημα, για την εφαρμογή του 
άρθρου 87 του ν. 4706/2020 (Α’ 136) και του άρθρου 26 
του ν. 4722/2014 (Α’ 177)» (Β’ 4014), όπως τροποποιήθη-
κε με την υπ’ αρ. 42407/8205/2020 απόφαση (Β’ 4581)», 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ 14631/27.09.2021 
(Β’ 4442) κοινή υπουργική απόφαση.

Το ποσόν της ανεξόφλητης απαίτησης προς χορήγηση 
έκπτωσης, είναι το ποσόν της περ. ε) μειούμενο κατά το 
ποσόν της περ. στ).

Άρθρο 4 
Διαδικασία υποβολής αίτησης από τη δικαιούχο-
επιχείρηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα

1. Οι δικαιούχοι υποβάλλουν σχετική αίτηση στην ηλε-
κτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport - Ρύθμιση 
ανεξόφλητων οικονομικών αξιώσεων παραμεθορίου» 
της ΑΑΔΕ (https://www.aade.gr/mybusinesssupport).

2. Οι αιτήσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβάλ-
λονται έως 30/11/2022.

3. Κατά την αίτηση, ο δικαιούχος υποβάλλει στην πλατ-
φόρμα «myBusinessSupport - Ρύθμιση ανεξόφλητων 
οικονομικών αξιώσεων παραμεθορίου» τα κατωτέρω 
στοιχεία:

α) το ποσόν της ανεξόφλητης απαίτησής του που αι-
τείται να χρησιμοποιηθεί για η χορήγηση έκπτωσης από 
οφειλές του στη φορολογική διοίκηση,

β) το ποσόν της ανεξόφλητης απαίτησής του που αιτεί-
ται να χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση έκπτωσης από 
οφειλές του στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

Το άθροισμα των ποσών των περ. α) και β) ισούται με 
το ποσόν της προς χορήγηση έκπτωσης ανεξόφλητης 
απαίτησης.

Τα ως άνω υποβαλλόμενα στοιχεία δεν δύνανται να 
τροποποιούνται από την επιχείρηση μετά το πέρας της 
ημέρας υποβολής της αίτησης.

4. Η είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
«myBusinessSupport - Ρύθμιση ανεξόφλητων οικονο-
μικών αξιώσεων παραμεθορίου» διενεργείται με την 
χρήση των σχετικών διαπιστευτηρίων της νέας ψηφια-
κής πύλης myAADE της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων.

5. Με την είσοδο στην εφαρμογή και την υποβολή της 
αίτησης, ο δικαιούχος πιστοποιεί την ακρίβεια των δη-
λούμενων στοιχείων και συναινεί στην επεξεργασία των 
διαθέσιμων στοιχείων της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και των υπο-
βαλλόμενων στοιχείων, προς το σκοπό προσδιορισμού 
του δικαιώματος έκπτωσης από οφειλές του στη φορο-
λογική διοίκηση και στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης 
και λαμβάνει πρόσβαση στα στοιχεία των εγκεκριμένων 
από τη ΔΥΠΕ αναγνωρισμένων απαιτήσεών του, που 
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απορρέουν από το άρθρο 21 του ν. 1767/1988 (Α’ 63), 
όπως ίσχυε πριν από την κατάργησή του από το άρθρο 
87 του ν. 4706/2020 (Α’ 136).

Άρθρο 5 
Μορφή και διαδικασία χορήγησης 
ισόποσης έκπτωσης

1. Για τη χορήγηση έκπτωσης από βεβαιωμένες οφει-
λές στη φορολογική διοίκηση, το ποσό της ανεξόφλητης 
απαίτησης που έχει δηλώσει ο δικαιούχος σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 4 της παρούσας, μειώνει ισό-
ποσα μη ρυθμισμένες οφειλές, βεβαιωμένες στον Α.Φ.Μ. 
του δικαιούχου, με την ακόλουθη σειρά:

α) από φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, ειδική 
εισφορά αλληλεγγύης, τέλος επιτηδεύματος και φόρο 
πολυτελούς διαβίωσης, που προκύπτουν μετά από πρά-
ξη διοικητικού προσδιορισμού η οποία εκδίδεται βάσει 
εμπρόθεσμης αρχικής δήλωσης,

β) από Φ.Π.Α.,
γ) από ΕΝ.Φ.Ι.Α.,
δ) από κάθε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή χρημα-

τική κύρωση που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του 
ν. 4174/2013 (Α’ 170),

ε) από κάθε άλλη βεβαιωμένη οφειλή προς το Δημό-
σιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (Α’ 90) 
με εξαίρεση τις οφειλές του δικαιούχου από ανάκτηση 
κρατικών ενισχύσεων, λόγω παράβασης της Συνθήκης 
για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σ.Λ.Ε.Ε.), 
σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 3 του ν.δ. 356/1974,

στ) από κάθε βεβαιωμένη οφειλή υπέρ τρίτων, σύμ-
φωνα με το ν.δ. 356/1974, με εξαίρεση τις οφειλές του 
δικαιούχου υπέρ αλλοδαπού δημοσίου.

2. Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Φορολογικών Εφαρμο-
γών (Δ.Α.Φ.Ε.) της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.), μετά την επεξεργασία των 
υποβληθέντων στοιχείων, καθώς και των στοιχείων που 
τηρούνται στα πληροφοριακά συστήματα της Α.Α.Δ.Ε. 
πραγματοποιεί κεντρικά έλεγχο για την πλήρωση των 
προϋποθέσεων της παρούσας και εφόσον πληρούνται, 
εκδίδει και αποστέλλει στην Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικό 
Κέντρο) στην οποία είναι βεβαιωμένες οι οφειλές του 
δικαιούχου, εκκαθαρισμένα Ατομικά Φύλλα Έκπτωσης 
(Α.Φ.ΕΚ.) συνδεδεμένα με την κατά περίπτωση εκπιπτό-
μενη βεβαιωμένη οφειλή.

3. Σε κάθε περίπτωση, η απόσβεση οφειλής κατ’ εφαρ-
μογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης διενεργεί-
ται εντός χρονικού διαστήματος που δεν υπερβαίνει τις 
σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη βεβαίωση της οφειλής 
που υπόκειται σε έκπτωση σύμφωνα με την παρ. 1 του 
παρόντος, ή, προκειμένου για οφειλή που έχει βεβαιωθεί 
πριν από την υποβολή της αίτησης του άρθρου 4, εντός 
48 ωρών από την ημερομηνία υποβολής αυτής.

4. Για τη χορήγηση έκπτωσης σε οφειλές προς τους 
φορείς κοινωνικής ασφάλισης, το ποσό της ανεξόφλητης 
απαίτησης που έχει δηλώσει ο δικαιούχος σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 4 της παρούσας, μειώνει ισόπο-
σα οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ ή άλλους φορείς κοινωνικής 
ασφάλισης, με την ακόλουθη σειρά:

α) ληξιπρόθεσμες οφειλές ρυθμισμένες ή μη, προερχό-

μενες από απασχόληση προσωπικού με σχέση μισθωτής 
εργασίας στην δικαιούχο επιχείρηση.

β) ληξιπρόθεσμες οφειλές ρυθμισμένες ή μη, προερχό-
μενες από προσωπική ασφάλιση αυτοαπασχολούμενου, 
ελεύθερου επαγγελματία, αγρότη, κ.λπ.

γ) τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές.
5. H Α.Α.Δ.Ε. διαβιβάζει στο ΚΕΑΟ αρχείο με τα στοιχεία 

των δικαιούχων ανά ΑΦΜ με το ποσόν της ανεξόφλητης 
απαίτησης που έχoυν αιτηθεί για τη χορήγηση ισόπο-
σης έκπτωσης από οφειλές προς τους φορείς κοινωνικής 
ασφάλισης.

6. Το ΚΕΑΟ εντός χρονικού διαστήματος που δεν υπερ-
βαίνει τις σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη λήψη του αρ-
χείου της Α.Α.Δ.Ε., επεξεργάζεται τα υποβληθέντα στοι-
χεία και τα στοιχεία που τηρούνται στο πληροφοριακό 
του σύστημα και αποσβαίνει τις εκπιπτόμενες οφειλές 
ανά δικαιούχο, κατά πρώτον στις μη ρυθμισμένες οφει-
λές και εφόσον υπάρχει υπόλοιπο προς έκπτωση ποσόν 
στις ρυθμισμένες οφειλές.

7. Οι μη ρυθμισμένες οφειλές προς φορείς κοινωνικής 
ασφάλισης, εκπίπτουν χωρίς υπολογισμό τόκων και προ-
σαυξήσεων από την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής 
απόφασης αναγνώρισης της ανεξόφλητης απαίτησης 
και εφεξής. Οι ρυθμισμένες οφειλές εκπίπτουν σύμφωνα 
με τους όρους και τους κανόνες της οικείας ρύθμισης.

8. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των προη-
γούμενων παραγράφων και εφόσον υφίσταται υπολει-
πόμενο προς έκπτωση ποσόν, το ΚΕΑΟ διαβιβάζει στη 
Γενική Διεύθυνση Εισφορών του e-ΕΦΚΑ ή στο οικείο 
Ταμείο, το αρχείο με το υπολειπόμενο προς έκπτωση 
ποσό ανά δικαιούχο.

9. Τα ποσά που εκπίπτουν από τρέχουσες ασφαλιστι-
κές υποχρεώσεις εντάσσονται ως πιστωτικά υπόλοιπα 
στις μερίδες των δικαιούχων και συμψηφίζονται με τις 
εκάστοτε τρέχουσες ασφαλιστικές υποχρεώσεις που 
προκύπτουν από τις μηνιαίες Αναλυτικές Περιοδικές 
Δηλώσεις.

10. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των προ-
ηγούμενων παραγράφων, το ΚΕΑΟ και η Γενική Διεύ-
θυνση Εισφορών του e-ΕΦΚΑ, διαβιβάζουν στη Γενική 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ, αρχείο 
με το εκπιπτόμενο ποσό ανά δικαιούχο, διακριτά λη-
ξιπρόθεσμων και τρεχουσών εισφορών, προκειμένου 
να μεριμνήσει για την διαδικασία χρηματοδότησης του 
e-ΕΦΚΑ σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας.

Άρθρο 6 
Αποτύπωση των απαιτήσεων που 
αποσβέννυνται με χορήγηση 
ισόποσης έκπτωσης με οφειλές προς 
τη φορολογική διοίκηση

Τα ποσά των απαιτήσεων των δικαιούχων που απο-
σβέννυνται με χορήγηση ισόποσης έκπτωσης με οφειλές 
προς τη φορολογική διοίκηση, αντιστοιχούν σε πιστω-
τικά για αποπληρωμή φορολογικών υποχρεώσεων με 
τη μορφή έκπτωσης και καταγράφονται ως αφαιρετικό 
των εσόδων.
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Άρθρο 7 
Διαδικασία χρηματοδότησης των 
απαιτήσεων που αποσβέννυνται με 
χορήγηση ισόποσης έκπτωσης από οφειλές 
στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης

1. Η απώλεια των εσόδων που προκαλείται στον 
προϋπολογισμό των φορέων κοινωνικής ασφάλισης 
λόγω απόσβεσης των απαιτήσεων των δικαιούχων με 
χορήγηση ισόποσης έκπτωσης από οφειλές προς τους 
φορείς κοινωνικής ασφάλισης, καλύπτεται από τον τα-
κτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων, τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 
1033- 2080000000, ΑΛΕ 2520101001 και αποδίδεται ως 
επιχορήγηση στον e-ΕΦΚΑ ή το οικείο Ταμείο.

2. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του 
e-ΕΦΚΑ ή το οικείο Ταμείο, συγκεντρώνει και αποστέλλει 
μηνιαίως στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων, τα ποσά των εκπιπτόμενων οφειλών (ληξιπρό-
θεσμων οφειλών ή τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών), 
για την ισόποση χρηματοδότηση της απώλειας εσόδων 
του φορέα από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ετήσιου 
τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων.

3. Οι επιχορηγήσεις που μεταβιβάζονται στον e-EΦΚΑ 
ή το οικείο Ταμείο και αφορούν την κάλυψη ασφαλιστι-
κών εισφορών ή ληξιπρόθεσμων οφειλών, καταχωρού-
νται ως έσοδο στους οικείους λογαριασμούς ασφαλιστι-
κών εισφορών του φορέα. Τα υπολειπόμενα ποσά που 
αφορούν την κάλυψη συνεισπραττόμενων ασφαλιστι-
κών εισφορών ή ληξιπρόθεσμων οφειλών υπέρ τρίτων 
φορέων, καταχωρούνται στους οικείους λογαριασμούς 
υποχρεώσεων του φορέα.

Άρθρο 8 
Χορήγηση φορολογικής και 
ασφαλιστικής ενημερότητας

1. Για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας στους 
δικαιούχους της παρούσας εφαρμόζονται οι διατάξεις 
του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) και της κατ’ 
εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. 
ΠΟΛ. 1274/2013.

2. Για τη χορήγηση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενη-
μερότητας στους δικαιούχους της παρούσας εφαρμό-
ζονται οι διατάξεις της, κατ’ εξουσιοδότηση του άρ-
θρου 29 του ν. 4611/2019 (Α’ 73) εκδοθείσας, υπ’ αρ. 
15435/913/16.4.2020 (Β’ 1559) υπουργικής απόφασης.

Άρθρο 9 
Μεταβατικές διατάξεις

Οι εγκριτικές αποφάσεις αναγνώρισης των ανεξό-
φλητων απαιτήσεων που έχουν ήδη εκδοθεί από τη 
Δ.ΥΠ.Α σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινής υπουργι-
κής απόφασης υπ’ αρ. 47284/359/17.11.2020 (Β’ 5080), 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ 14631/27.09.2021 
απόφαση (Β’ 4442), και για τις οποίες υφίσταται ανεξό-
φλητο υπόλοιπο μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της 
παρούσας, εντάσσονται στις διατάξεις της παρούσας. Οι 
αποφάσεις εκκαθάρισης της παρ. 1 του άρθρου 3 της 
υπ’ αρ. 47284/359/17.11.2020 (Β’ 5080) απόφασης, για τις 
οποίες δεν έχει διενεργηθεί η διαδικασία συμψηφισμού 
ή παρακράτησης, αυτοδίκαια, ανακαλούνται.

Άρθρο 10 
Έναρξη ισχύος

Η υπ’ αρ. 47284/359/17.11.2020 (Β’ 5080) κοινή υπουρ-
γική απόφαση «Αντικατάσταση της υπ’  αρ. 34341/
5991/18-09-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Ρύθ-
μιση διαδικασίας, προϋποθέσεων, όρων, απαιτούμενων 
δικαιολογητικών, τρόπος συμψηφισμού, παρακράτησης 
και απόδοσης, είδος των συμψηφιζομένων και παρα-
κρατούμενων απαιτήσεων, καθώς και κάθε άλλο ειδι-
κότερο διαδικαστικό ζήτημα, για την εφαρμογή του άρ-
θρου 87 του ν. 4706/2020 (Α’ 136) και του άρθρου 26 του 
ν. 4722/2014 (Α’ 177)» (Β’ 4014), όπως τροποποιήθηκε με 
την υπ’ αρ. 42407/8205/2020 απόφαση (Β’ 4581)», όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ 14631/27.09.2021 κοινή 
υπουργική απόφαση (Β’ 4442), καταργείται.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Ιουνίου 2022

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός  
Οικονομικών Οικονομικών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Εργασίας και 
Οικονομικών Κοινωνικών Υποθέσεων

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ   
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*02027950606220008*

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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