
 

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. οικ. 50055/1267 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 46153/1151/

9-11-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ερ-

γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικο-

νομικών «Έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την 

προστασία των θέσεων εργασίας στις πληγεί-

σες περιοχές από τις φυσικές καταστροφές που 

προκλήθηκαν από την πορεία του μεσογειακού 

κυκλώνα “Ιανός” και τις συνεπακόλουθες πλημ-

μύρες της 18ης και  19ης Σεπτεμβρίου 2020» 

(Β΄ 5007). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 5 του ν. 4728/2020 «Επείγουσες ρυθμίσεις 

για την αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών 
από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα “Ιανός”, πε-
ραιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και 
άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 186) σε συνδυασμό 
με το άρθρο 71 του ν. 4745/2020 «Ρυθμίσεις για την 
επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του 
ν. 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 1 του 
άρθρου 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα 
του Ανθρώπου (Ε.Σ.Δ.Α.), ως προς την εύλογη διάρκεια 
της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγό-
ρων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 214).

2. Το άρθρο δέκατο τρίτο της από 14-3-2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντι-
μετώπισης 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. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών 
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).

4. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), 
όπως ισχύουν.

5. Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98), όπως ισχύει και διατηρήθηκε σε ισχύ με 
την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

6. Την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανά-
ληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145), όπως 
ισχύει.

7. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α΄ 168), όπως ισχύει.

8. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α΄ 181), όπως ισχύει.

9. 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).

10. Το π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

11. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

12. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85).

13. Την υπό στοιχεία Υ6/9-7-2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό 
Επικρατείας» (Β΄ 2902).

14. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).

15. Την υπό στοιχεία Υ 70/2020 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805).

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

17. Την υπό στοιχεία οικ. 12997/231/23-3-2020 από-
φαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων «Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης 
των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντι-
μετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» 
(Β΄ 993), όπως ισχύει.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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18. Την υπό στοιχεία οικ. 46153/1151/9-11-2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων και Οικονομικών «Έκτακτα και επείγοντα μέτρα 
για την προστασία των θέσεων εργασίας στις πληγείσες 
περιοχές από τις φυσικές καταστροφές που προκλήθη-
καν από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα “Ιανός” 
και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες της 18ης και 19ης 
Σεπτεμβρίου 2020» (Β΄ 5007).

19. Την υπό στοιχεία οικ. 47430/2566/17-11-2020 
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσι-
ών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

20. Την ανάγκη ενίσχυσης εισοδήματος εργαζομέ-
νων των οποίων οι συμβάσεις εργασίας λύθηκαν κατά 
το χρονικό διάστημα από 18/9/2020 έως και 29/9/2020 
με καταγγελία από επιχείρηση - εργοδότη ανεξαρτήτως 
Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των πληγεισών 
περιοχών από τις φυσικές καταστροφές που προκλήθη-
καν από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» 
και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες της 18ης και 19ης 
Σεπτεμβρίου 2020.

21. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προ-
καλείται επιπλέον δαπάνη πέραν αυτής που έχει προ-
βλεφθεί με την υπό στοιχεία οικ. 46153/1151/9-11-2020 
κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 5007), ύψους έως εξακο-
σίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων σαράντα 
πέντε (654.745) ευρώ, η οποία βαρύνει τον τακτικό προ-
ϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020, Υπουργείου Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ΕΦ 1033-5010000000, 
ΑΛΕ 2310989899, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 46153/1151/
9-11-2020 απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων και Οικονομικών «Έκτακτα και επεί-
γοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας 
στις πληγείσες περιοχές από τις φυσικές καταστροφές 
που προκλήθηκαν από την πορεία του μεσογειακού κυ-
κλώνα “Ιανός” και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες της 
18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020» (Β΄ 5007), ως εξής:

Α. Μετά το άρθρο 3, προστίθεται άρθρο 3Α ως εξής:

«Άρθρο 3Α
Αποζημίωση ειδικού σκοπού των εργαζομένων 
των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί 
με καταγγελία από επιχείρηση - εργοδότη 
από 18-9-2020 έως και 29-9-2020

1. Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις - εργοδότες στις πλη-
γείσες περιοχές που ορίζονται στο άρθρο 1 της παρού-
σας, των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί με κα-
ταγγελία κατά το χρονικό διάστημα από 18 Σεπτεμβρίου 
2020 έως και 29 Σεπτεμβρίου 2020, είναι δικαιούχοι 
της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης 
ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου άρθρου της από 
14-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (A΄ 64), 
η  οποία κυρώθηκε με το  άρθρο  3 του ν.  4682/2020 
(A΄ 76), από την ημερομηνία λύσης της εργασιακής σχέ-
σης τους και για χρονικό διάστημα όχι πέραν των τριών 
(3) μηνών, εφόσον:

α) δεν έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε κά-
ποιον εργοδότη για το χρονικό διάστημα χορήγησης της 
αποζημίωσης ειδικού σκοπού,

β) δεν έλαβαν ή δεν λαμβάνουν τακτική επιδότηση 
ανεργίας από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού 
Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για το χρονικό διάστημα χορήγησης 
της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

2. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού της παρ. 1 του πα-
ρόντος άρθρου ανέρχεται σε ποσό ύψους πεντακοσίων 
τριάντα τεσσάρων ευρώ (534,00 €), ποσό που αντιστοιχεί 
σε τριάντα (30) ημέρες, και χορηγείται στους δικαιούχους 
σύμφωνα με τις ημέρες που αντιστοιχούν στον μήνα 
αναφοράς κατά τις οποίες δεν έχουν σύμβαση εξαρτη-
μένης εργασίας σε κάποιον εργοδότη. Για την ανωτέρω 
αποζημίωση ειδικού σκοπού, ισχύουν τα οριζόμενα στην 
παρ. 2 του άρθρου 3 της παρούσας.

Β. Μετά το άρθρο 4, προστίθεται άρθρο 4 Α, ως εξής:

«Άρθρο 4Α
Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού 
των εργαζομένων των οποίων η σύμβαση εργα-
σίας έχει λυθεί με καταγγελία από επιχείρηση - 
εργοδότη από 18-9-2020 έως και 29-9-2020

1. Οι δικαιούχοι του άρθρου 3Α υποβάλλουν υπο-
χρεωτικά ηλεκτρονική αίτηση - υπεύθυνη δήλωση σε 
ειδικό έντυπο με τίτλο: «Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση 
εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες, των οποί-
ων η σύμβαση εργασίας λύθηκε με καταγγελία κατά 
το χρονικό διάστημα από 18 Σεπτεμβρίου 2020 έως 
και 29 Σεπτεμβρίου 2020 στις πληγείσες περιοχές από 
τις φυσικές καταστροφές που προκλήθηκαν από την 
πορεία του μεσογειακού κυκλώνα “Ιανός” και τις συνε-
πακόλουθες πλημμύρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 
2020» σύμφωνα με το επισυναπτόμενο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, 
η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση 
του ν. 1599/1986 (Α΄ 75). Η ανωτέρω αίτηση - υπεύθυνη 
δήλωση υποβάλλεται απολογιστικά ανά μήνα στην ηλε-
κτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης 
των εργαζομένων (supportemployees.services.gov.gr) 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
χωρίς να απαιτείται υπεύθυνη δήλωση εργοδότη.

2. Στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1, οι δι-
καιούχοι δηλώνουν το ΑΦΜ, την επωνυμία και την έδρα/
υποκατάστημα της επιχείρησης  - εργοδότη από την 
οποία λύθηκε η σύμβαση εργασίας τους με καταγγελία, 
τα προσωπικά τους στοιχεία και τα στοιχεία του προσω-
πικού τους τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ).

3. Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του 
άρθρου 3Α της παρούσας πραγματοποιείται κατόπιν δι-
ασταύρωσης και ελέγχου των στοιχείων που τηρούνται 
στο Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ και στον ΟΑΕΔ.».

Γ. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην υπό στοι-
χεία οικ. 46153/1151/9-11-2020 κοινή υπουργική από-
φαση (Β΄ 5007).».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΑΦΜ    ΑΜΚΑ   

ΕΠΩΝΥΜΟ   ΟΝΟΜΑ   

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ   ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ   

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ  EMAIL  

ΤΙΤΛΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ IBAN 

ΤΡΑΠΕΖΑ  ΚΩΔ  

IBAN GR 

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ως υπεύθυνος  επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας ενημερώνει σύμφωνα με το 
αρ.13 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (679/2016/ΕΕ), ότι είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
που περιλαμβάνονται στο παρόν έντυπο. Σκοπός επεξεργασίας είναι εφαρμογή κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19.Η νόμιμη βάση επεξεργασίας των δεδομένων αυτών είναι η άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στο 
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά την κείμενη νομοθεσία. Τα ανωτέρω δεδομένα διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που είναι 
αναγκαίο για την εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού επεξεργασίας και στη συνέχεια αρχειοθετούνται προς το δημόσιο συμφέρον. Έχετε δικαίωμα 
ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, περιορισμού, εναντίωσης και καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καθώς 

και δικαίωμα επικοινωνίας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του ΥΠΕΚΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@yeka.gr. 

Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΗΛΩΣΗΣ 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 
1599/1986 1  με την παρούσα δηλώνω ότι: 
 α) η σύμβαση εργασίας μου λύθηκε με καταγγελία στις …………………………………………από την επιχείρηση –εργοδότη, με: 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:                                                      ΑΦΜ:                                                                          

 β) αιτούμαι την υπαγωγή μου στην αποζημίωση ειδικού σκοπού της παρ. 1 του άρθρου 71 του ν. 4745/2020 (Α΄214)  για τον μήνα:  
 

1. «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά  με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του  άρθρου 8 τιμωρείται με 
φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος 
βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών» 

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση «Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες  στις πληγείσες 
περιοχές από τις φυσικές καταστροφές που προκλήθηκαν από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» και τις 
συνεπακόλουθες πλημμύρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020, των οποίων η σύμβαση εργασίας λύθηκε με καταγγελία 
κατά το χρονικό διάστημα από 18 Σεπτεμβρίου 2020 έως και 29 Σεπτεμβρίου 2020» 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Εργασίας και
Υπουργός Οικονομικών Κοινωνικών Υποθέσεων Επικρατείας
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ   
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*02054601012200004*

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,




