
 

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ.15/Δ’/54406/2117 
   Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των 

ασφαλιστικών εισφορών λόγω αναστολής ή κα-

ταγγελίας των συμβάσεων εργασίας εργαζομέ-

νων σε επιχειρήσεις  - εργοδότες, σε περιοχές 

των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας και 

Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, που επλή-

γησαν από τον σεισμό της 30ης Οκτωβρίου 2020.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις της παρ.  12 του άρθρου 115 του 

ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας 
υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφο-
ράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη 
ρύθμιση οφειλών προς τους Oργανισμούς Tοπικής Aυ-
τοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 256). 

2. Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) και την περ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133). 

3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι-
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 143), και ιδίως τις διατάξεις της περ. ιβ του άρθρου 20. 

4. Τις διατάξεις του ν. 4651/2019 «Κύρωση του κρατι-
κού προϋπολογισμού έτους 2020» (Α’ 209). 

5. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώ-
σεων από τους διατάκτες» (Α’ 145). 

6. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168). 

7. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Α’ 181), όπως ισχύει. 

8. 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). 

9. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155) και το π.δ. 2/2021 «Διο-

ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α’ 2). 

10. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 84/2019 «Σύ-
σταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» 
(Α’ 123). 

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

12. Την υπό στοιχεία οικ.32081/Δ1.10120/6-8-2020 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμο-
διοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Παναγιώτη Τσακλόγλου» (Β’ 3314). 

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας σύμ-
φωνα με την υπ’ αρ. 54466/3032/31.12.2020 εισηγητική 
έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
δεν προκύπτει πρόσθετη δαπάνη γα τον κρατικό προ-
ϋπολογισμό καθώς αφορά διευκρινίσεις διαδικαστικού 
χαρακτήρα, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1
Διαδικασία κάλυψης των ασφαλιστικών 
εισφορών λόγω αναστολής συμβάσεων εργασίας.

Η διαδικασία κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών 
λόγω αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε 
επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτή-
τως κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας, που 
επλήγησαν από τον σεισμό της 30ης Οκτωβρίου 2020 στις 
περιοχές που ανήκουν στα διοικητικά όρια των Περιφε-
ρειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας και Χίου της Περιφέ-
ρειας Βορείου Αιγαίου, βάσει των παρ. 1, 4, 5 και 8 του 
άρθρου 115 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), ορίζεται ως εξής: 

1. Οι ασφαλιστικές εισφορές προς τον e-ΕΦΚΑ που 
καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό για τους 
εργαζόμενους σε αναστολή σύμβασης εργασίας, προσ-
διορίζονται μέσω των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσε-
ων (ΑΠΔ) που υποβάλλονται για τις αντίστοιχες μισθο-
λογικές περιόδους. 

2. Για κάθε μηνιαία μισθολογική περίοδο, καθώς και για 
την αναλογία του Δώρου Χριστουγέννων, υποβάλλεται 
Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ), όπως προβλέπεται 
από τις κείμενες διατάξεις. 
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3. Για τους μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή ημε-
ρομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορί-
στου ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ 
περιτροπής απασχόληση: 

α. για το χρονικό διάστημα απασχόλησης έως την ανα-
στολή των συμβάσεων εργασίας τους, καθώς και για την 
αναλογία του Δώρου Χριστουγέννων που αντιστοιχεί 
στο χρονικό διάστημα πραγματικής απασχόλησης, κα-
ταχωρίζονται στην ΑΠΔ τα στοιχεία της πραγματικής 
τους απασχόλησης. 

β. για το χρονικό διάστημα αναστολής των συμβάσε-
ων εργασίας, καθώς και για την αναλογία του Δώρου 
Χριστουγέννων που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα 
αναστολής των συμβάσεων εργασίας, καταχωρίζονται 
στην ΑΠΔ της ίδιας μισθολογικής περιόδου, τα στοιχεία 
του μισθού ή του ημερομισθίου, με πλήρη ή μειωμένη 
ή εκ περιτροπής απασχόληση, με βάση τις συμβάσεις 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρό-
νου, όπως αυτά θα καταχωρίζονταν εάν δεν είχαν τεθεί 
σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας. 

Οι αποδοχές της περίπτωσης αυτής καταχωρίζονται 
στην ΑΠΔ με διακριτό τρόπο κατά το σύστημα λειτουρ-
γίας του e-ΕΦΚΑ. 

Σε κάθε περίπτωση η ημερομηνία έναρξης αναστολής 
των συμβάσεων εργασίας είναι αυτή που δηλώνεται στην 
οικεία ΑΠΔ, η οποία δεν μπορεί να είναι προγενέστερη 
της 31ης Οκτωβρίου 2020. 

4. Στις περιπτώσεις που επιχειρήσεις - εργοδότες κατα-
βάλλουν αποδοχές οικειοθελώς ή εξ ελευθεριότητας, σε 
εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν 
σε αναστολή και είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού 
σκοπού της παρ. 4 του άρθρου 115 του ν. 4764/2020 
(Α’ 256), τα ποσά των αποδοχών αυτών που καταβάλ-
λονται από τις υπόχρεες επιχειρήσεις - εργοδότες, κα-
ταχωρίζονται στην ΑΠΔ με ειδικό τύπο αποδοχών, οι 
λεπτομέρειες για τον οποίο καθορίζονται από τις αρμό-
διες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ. 

5. Σε περίπτωση που εντός της ίδιας μισθολογικής 
περιόδου οι επιχειρήσεις - εργοδότες διακόπτουν την 
αναστολή σύμβασης εργασίας εργαζομένου, ο εργαζό-
μενος παρέχει εργασία και στη συνέχεια εκ νέου θέτουν 
τον εργαζόμενο σε αναστολή σύμβασης εργασίας, τα 
ποσά των αποδοχών που καταβάλλονται από τις υπό-
χρεες επιχειρήσεις - εργοδότες για το διάστημα παρο-
χής εργασίας, καταχωρίζονται στην ΑΠΔ με ειδικό τύπο 
αποδοχών, οι λεπτομέρειες για τον οποίο καθορίζονται 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ. 

6. Από τον κρατικό προϋπολογισμό καλύπτεται το σύ-
νολο των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχεί στις 
αποδοχές που καταχωρίζονται στις ΑΠΔ της παρ. 3β του 
παρόντος άρθρου. 

7. Εφόσον προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον 
ΕΔΟΕΑΠ, τα ταμεία επαγγελματικής υποχρεωτικής ασφά-
λισης και στα ΝΠΙΔ εκ μετατροπής βάσει της παρ. 20 του 
άρθρου 6 του ν. 3029/2002, οι ασφαλιστικές εισφορές 
που καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό για 
τους εργαζόμενους σε αναστολή σύμβασης εργασίας, 
προσδιορίζονται μέσω των αναλυτικών καταστάσεων 
εισφορών που υποβάλλονται για τις αντίστοιχες μισθο-

λογικές περιόδους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από 
τις οικείες καταστατικές τους διατάξεις, για κάθε μισθο-
λογική περίοδο, καθώς και για την αναλογία του Δώρου 
Χριστουγέννων, με χρήση ειδικών τύπων αποδοχών.

Εκτός από τις αποδοχές των εργαζομένων καταχωρί-
ζονται οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και ασφα-
λισμένου/ή ασφαλισμένου).

Στα σχετικά πεδία των αναλυτικών καταστάσεων ει-
σφορών καταχωρίζονται τα ποσά της επιδότησης των 
ασφαλιστικών εισφορών (εργοδότη και ασφαλισμένου/ή 
ασφαλισμένου), τα οποία ανέρχονται σε ποσοστό εκατό 
τοις εκατό (100%) αυτών.

Σε κάθε περίπτωση η ημερομηνία έναρξης αναστολής 
των συμβάσεων εργασίας είναι αυτή που δηλώνεται στην 
οικεία ΑΠΔ, η οποία δεν μπορεί να είναι προγενέστερη 
της 31ης Οκτωβρίου 2020.

Οι ειδικοί τύποι αποδοχών και οι οδηγίες συμπλήρω-
σης των σχετικών πεδίων των καταστάσεων, καθορίζο-
νται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κάθε φορέα. 

Τα αναφερόμενα στις παρ. 3, 4 και 5 του παρόντος 
άρθρου, έχουν ανάλογη εφαρμογή και στους φορείς της 
παρούσας παραγράφου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
από τις οικείες καταστατικές τους διατάξεις.

8. α. Για τον e-ΕΦΚΑ, κατά την έκδοση της ταυτότη-
τας πληρωμής των εισφορών της οικείας μισθολογικής 
περιόδου, υπολογίζεται το ύψος των απαιτητών ασφα-
λιστικών εισφορών, ασφαλισμένου και εργοδότη, που 
καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό σύμφωνα 
με το παρόν άρθρο. 

Ο e-ΕΦΚΑ συγκεντρώνει μέσω της διαδικασίας που 
προβλέπεται στις παρ. 3, 4 και 5 της παρούσας, και 
αποστέλλει στη Διεύθυνση Οικονομικής Εποπτείας και 
Επιθεώρησης Νομικών Προσώπων του Υπουργείου Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τα μηνιαία στοιχεία 
των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν 
τον κρατικό προϋπολογισμό.

β. Για τους φορείς της παρ. 7 κατά την έκδοση της ταυ-
τότητας πληρωμής των εισφορών της οικείας μισθολο-
γικής περιόδου, υπολογίζεται το ύψος των απαιτητών 
ασφαλιστικών εισφορών, ασφαλισμένου και εργοδότη/ή 
ασφαλισμένου, που καλύπτονται από τον κρατικό προ-
ϋπολογισμό σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Οι ανωτέρω φορείς συγκεντρώνουν μέσω της επε-
ξεργασίας των αναλυτικών καταστάσεων εισφορών και 
αποστέλλουν στη Διεύθυνση Οικονομικής Εποπτείας 
και Επιθεώρησης Νομικών Προσώπων του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τα μηνιαία στοιχεία 
των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν 
τον κρατικό προϋπολογισμό.

9. α. Τα δεδομένα που καταχωρίζονται στις ΑΠΔ για 
τον e-ΕΦΚΑ, διασταυρώνονται με το πληροφοριακό 
σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων, καθώς και με συγκριτικά στοιχεία 
απασχόλησης προηγούμενων μηνών και ιστορικά στοι-
χεία λειτουργίας της επιχείρησης, προκειμένου να επι-
βεβαιωθεί η ορθότητα των στοιχείων απασχόλησης και 
ασφαλιστικών εισφορών που δηλώνονται με τις οποίες 
βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός, και όπου απαι-
τείται, εκδίδονται και επιδίδονται από τον e-ΕΦΚΑ ηλε-
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κτρονικά οι προβλεπόμενες πράξεις επιβολής εισφορών 
και βεβαιώσεις οφειλής. 

β. Για τους φορείς της παρ. 7 που δεν συνδέονται με 
το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, για την υπαγωγή 
στις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου, οι επιχειρήσεις - 
εργοδότες υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στους ανω-
τέρω φορείς ότι έχουν υποστεί σημαντικές καταστροφές 
από τον σεισμό της 30ης Οκτωβρίου 2020 και πλήττονται 
σημαντικά λόγω των συνεπειών της καταστροφής αυτής.

Τα δεδομένα που καταχωρίζονται στις αναλυτικές 
καταστάσεις εισφορών προς τους φορείς της παρ. 7, 
διασταυρώνονται με τα δεδομένα που καταχωρίζονται 
στις ΑΠΔ του e-ΕΦΚΑ, τα οποία έχουν προηγουμένως 
διασταυρωθεί με το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
καθώς και με συγκριτικά στοιχεία απασχόλησης προη-
γούμενων μηνών και ιστορικά στοιχεία λειτουργίας της 
επιχείρησης, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ορθότητα 
των στοιχείων απασχόλησης και ασφαλιστικών εισφο-
ρών που δηλώνονται με τις οποίες βαρύνεται ο κρατικός 
προϋπολογισμός, και όπου απαιτείται εκδίδονται και επι-
δίδονται από τους ανωτέρω φορείς οι προβλεπόμενες 
πράξεις επιβολής εισφορών και βεβαιώσεις οφειλής 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

10. Τυχόν υποβληθείσες ΑΠΔ και αναλυτικές καταστά-
σεις εισφορών που αφορούν σε μισθολογικές περιόδους 
για τις οποίες ο εργαζόμενος εμπίπτει στην παρ. 1 του 
άρθρου 115 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), τροποποιούνται 
ώστε να απεικονίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές σύμ-
φωνα με τις ανωτέρω παραγράφους.

Τυχόν ποσά ασφαλιστικών εισφορών, ασφαλισμένου 
και εργοδότη/ή ασφαλισμένου, που έχουν καταβληθεί 
από την επιχείρηση - εργοδότη, και αφορούν στις ανωτέ-
ρω μισθολογικές περιόδους, παραμένουν ως πιστωτικό 
υπόλοιπο στον e-ΕΦΚΑ και στους φορείς της παρ. 7 και 
συμψηφίζονται με ασφαλιστικές εισφορές επόμενων 
μισθολογικών περιόδων. 

Άρθρο 2 
Διαδικασία κάλυψης των ασφαλιστικών 
εισφορών λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας 

Η διαδικασία κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών 
εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού 
τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής δρα-
στηριότητας, που επλήγησαν από τον σεισμό της 30ης 
Οκτωβρίου 2020 στις περιοχές που ανήκουν στα διοικη-
τικά όρια των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας 
και Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, των οποίων 
η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί με καταγγελία κατά το 
χρονικό διάστημα από τις 31/10/2020 μέχρι και τη δημοσί-
ευση του ν. 4764/2020 (Α’ 256), βάσει των παρ. 6 και 8 του 
άρθρου 115 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), ορίζεται ως εξής:

1. α. Για τον e-ΕΦΚΑ, για κάθε μηνιαία μισθολογική περί-
οδο, παράγεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων, σε συνεργασία με τον e-ΕΦΚΑ, αυτοτελής 
ΑΠΔ με βάση τα πληροφοριακά συστήματα και τα αρχεία 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
του e-ΕΦΚΑ, του ΟΑΕΔ και των λοιπών συναρμόδιων φο-

ρέων, και χωρίς υποχρέωση καμίας περαιτέρω σχετικής 
ενέργειας εκ μέρους των επιχειρήσεων - εργοδοτών.

β. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
αναλαμβάνει την καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών 
εισφορών (ασφαλισμένου και εργοδότη), υπολογιζόμενων 
επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού της παρ. 6 
του άρθρου 115 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), για 25 ημερο-
μίσθια ασφάλισης, με το ίδιο πακέτο κάλυψης βάσει του 
οποίου υπολογίζονταν οι ασφαλιστικές εισφορές τους κατά 
τον χρόνο λύσης με καταγγελία της σύμβασης εργασίας.

γ. Ως τελική ημερομηνία παραγωγής των οικείων ΑΠΔ 
και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών 
ορίζεται η 30.4.2021.

2. α. Για τις περιπτώσεις που προκύπτει υποχρέωση ασφά-
λισης και καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΔΟΕΑΠ, 
τα ταμεία επαγγελματικής υποχρεωτικής ασφάλισης και στα 
ΝΠΙΔ εκ μετατροπής βάσει της παρ. 20 του άρθρου 6 του 
ν. 3029/2002, παράγεται από το Υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων αυτοτελής αναλυτική κατάσταση 
εισφορών, με βάση τα πληροφοριακά συστήματα και τα 
αρχεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων, του e-ΕΦΚΑ, του ΟΑΕΔ και των λοιπών συναρμόδιων 
φορέων, και χωρίς υποχρέωση καμίας περαιτέρω σχετικής 
ενέργειας εκ μέρους των επιχειρήσεων - εργοδοτών.

β. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
αναλαμβάνει την καταβολή του συνόλου των ασφαλιστι-
κών εισφορών (ασφαλισμένου και εργοδότη ή ασφαλι-
σμένου), υπολογιζόμενων επί του ποσού της αποζημί-
ωσης ειδικού σκοπού της παρ. 6 του άρθρου 115 του 
ν. 4764/2020 (Α’ 256), για 25 ημερομίσθια ασφάλισης κατ’ 
ανώτατο όριο μηνιαίως, σύμφωνα με τους κωδικούς κά-
λυψης που ίσχυαν για τους εν λόγω ασφαλισμένους κατά 
τον χρόνο λύσης με καταγγελία της σύμβασης εργασίας.

γ. Ως τελική ημερομηνία παραγωγής των οικείων ανα-
λυτικών καταστάσεων εισφορών και καταβολής των αντί-
στοιχων ασφαλιστικών εισφορών ορίζεται η 30.04.2021.

3. Τα μηνιαία στοιχεία των απαιτητών ασφαλιστικών 
εισφορών που βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό 
προσδιορίζονται βάσει των υποβληθεισών από το 
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ΑΠΔ 
και αναλυτικών καταστάσεων εισφορών.

Άρθρο 3 
Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Μαρτίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας και
Οικονομικών Κοινωνικών Υποθέσεων
ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Υφυπουργός Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ   
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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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