
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των 
ασφαλιστικών εισφορών προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α., ερ-
γαζομένων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις - εργοδότες 
στις περιοχές της Επικράτειας που επλήγησαν 
από την κακοκαιρία «ΕΛΠΙΣ».

2 Παράταση προθεσμίας υποβολής της δήλωσης 
της παρ.  5 του άρθρου 2 του ν.  2308/1995, από 
τους δικαιούχους εμπράγματων ή άλλων εγγρα-
πτέων δικαιωμάτων.

3  Επιβολή πολλαπλού τέλους στον BRIKA (επ.) LUTFI 
(ον.) του JANI. 

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

4 Διόρθωση σφάλματος στην περίληψη της υπ’ αρ. 
580/2018/11.03.2022 καταλογιστικής πράξης του 
Προϊσταμένου του Γ’ Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσσαλονί-
κης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Δ.15/Δ’/38535 (1)
Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των 

ασφαλιστικών εισφορών προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α., 

εργαζομένων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις - εργο-

δότες στις περιοχές της Επικράτειας που επλή-

γησαν από την κακοκαιρία «ΕΛΠΙΣ». 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 20 και την περ. β) της παρ. 10 του άρθρου 

39 του ν. 4892/2022 «Εκσυγχρονισμός του Ηλεκτρονικού 
Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες επεί-
γουσες διατάξεις» (Α’ 28).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση 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).

3. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143) και 
ιδίως την περ. ιβ του άρθρου 20.

4. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145).

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

6. 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).

7. Το άρθρο 7 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάρ-
γηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

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

9. Την υπ’ αρ. 71672/27.9.2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Παναγιώτη Τσακλόγλου» (Β’ 4443).

10. Το υπ’ αρ. 31448/1.4.2022 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).

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής εκτιμάται ότι δεν προκύπτει πρόσθετη δαπάνη 
για τον κρατικό προϋπολογισμό, πέραν της απώλειας 
εσόδων ποσού τριανταεπτά εκατομμυρίων ευρώ 
(€37.000.000,00) στον προϋπολογισμό του e-Ε.Φ.Κ.Α. 
(εισηγητική έκθεση υπ’ αρ. 8601/1.2.2022 της Γενικής 
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Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων), η οποία έχει ήδη 
προβλεφθεί κατά τη ψήφιση του ν. 4892/2022, καθώς 
αναφέρεται σε διατάξεις διαδικαστικού χαρακτήρα, 
αποφασίζουμε:

Η διαδικασία κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών 
προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α., για εργαζόμενους σε επιχειρήσεις - 
εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου και 
επιχειρηματικής δραστηριότητας, βάσει του άρθρου 20 
του ν. 4892/2022 (Α’ 28), για τις ημέρες αναστολής λει-
τουργίας τους, σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 14911/24.1.2022 
(Β’ 187) και 14914/25.1.2022 (Β’ 189) αποφάσεις του Γε-
νικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου 
Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ορίζεται 
ως εξής:

1. Οι ασφαλιστικές εισφορές (ασφαλισμένου και ερ-
γοδότη), υποχρεωτικής ασφάλισης, προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α., 
για τους εργαζόμενους 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, οι οποίες αντιστοιχούν στις 
ημέρες αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων - ερ-
γοδοτών, κατά τις οποίες δεν παρασχέθηκε εργασία 
των ανωτέρω εργαζομένων, υπολογίζονται επί του 
ονομαστικού μισθού των εργαζομένων για τον μήνα 
Ιανουάριο 2022.

2. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, 
ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριό-
τητας, των οποίων η λειτουργία ανεστάλη σύμφωνα με 
τις υπ’ αρ. 14911/24.1.2022 (Β’ 187) και 14914/25.1.2022 
(Β’ 189) αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής 
Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πο-
λιτικής Προστασίας, καταχωρίζουν στην Αναλυτική Πε-
ριοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.), που υποβάλλεται για τον μήνα 
Ιανουάριο 2022, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τις 
ονομαστικές αποδοχές των εργαζομένων που εμπίπτουν 
στο άρθρο 20 του ν. 4892/2022 (Α’ 28) και για το χρονικό 
διάστημα ένταξής τους στη ρύθμιση.

Επίσης, καταχωρίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές 
(ασφαλισμένου και εργοδότη) που αντιστοιχούν στις 
αποδοχές του προηγούμενου εδαφίου, σύμφωνα με τα 
ισχύοντα πακέτα κάλυψης.

3. Κατά την έκδοση της ταυτότητας πληρωμής των 
ασφαλιστικών εισφορών μισθολογικής περιόδου Ια-
νουαρίου 2022 υπολογίζεται το ύψος των ασφαλιστι-
κών εισφορών που καταβάλλονται από τον εργοδότη, 
στις οποίες περιλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές 
(ασφαλισμένου και εργοδότη) που αντιστοιχούν στο 
χρονικό διάστημα ένταξης στη ρύθμιση του άρθρου 20 
του ν. 4892/2022 (Α’ 28).

4. Μέσω ηλεκτρονικής υπηρεσίας, διαθέσιμης στον 
δικτυακό τόπο του e- Ε.Φ.Κ.Α. (https://www.efka.gov.
gr), οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 2, χρησιμοποι-
ώντας τα σχετικά διαπιστευτήρια του Ο.Π.Σ./e-Ε.Φ.Κ.Α., 
έχουν τη δυνατότητα να τροποποιήσουν τα δηλωθέντα 
στοιχεία της υποβληθείσας Α.Π.Δ. μηνός Ιανουαρίου 
2022, προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α., που αφορούν στο ύψος των 
ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων τους, ώστε να 
προσδιοριστούν τα ποσά τόσο των καταβλητέων ασφα-

λιστικών εισφορών όσο και τα ποσά των ασφαλιστικών 
εισφορών που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό 
του e-Ε.Φ.Κ.Α. βάσει της ρύθμισης του άρθρου 20 του 
ν. 4892/2022 (Α’ 28).

Με την είσοδο στην εφαρμογή, η επιχείρηση - εργο-
δότης πιστοποιεί την ακρίβεια των δηλούμενων στοι-
χείων και συναινεί στην επεξεργασία των διαθέσιμων 
στοιχείων του e-Ε.Φ.Κ.Α., προς τον σκοπό του προσδιο-
ρισμού των προαναφερομένων ποσών.

Για τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων του άρ-
θρου 20 του ν. 4892/2022 (Α’ 28), ο e-Ε.Φ.Κ.Α. δύναται να 
αξιοποιεί πληροφορίες που τηρούνται στα ηλεκτρονικά 
αρχεία του ή αποστέλλονται σε αυτόν από άλλους δη-
μόσιους φορείς.

5. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, προκύ-
ψει ότι οι επιχειρήσεις - εργοδότες δεν εμπίπτουν στο 
άρθρο 20 του ν. 4892/2022 (Α’ 28), οι ασφαλιστικές ει-
σφορές (ασφαλισμένου και εργοδότη) που έχουν καλυ-
φθεί βάσει του ανωτέρω άρθρου, καταβάλλονται στον 
e-Ε.Φ.Κ.Α. από τις επιχειρήσεις - εργοδότες σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα για τις ασφαλιστικές εισφορές, επιβα-
ρυνόμενες με τον προβλεπόμενο τόκο καθυστέρησης 
λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.

6. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω επιχειρήσεις - εργο-
δότες για τους εργαζόμενους της παρ. 1 υπάγονται σε 
άλλες ρυθμίσεις που προβλέπουν την κάλυψη ασφαλι-
στικών εισφορών λόγω αναστολής συμβάσεων εργασί-
ας, ένταξης στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», αναστολής 
συμβάσεων εργασίας λόγω φυσικών καταστροφών ή 
για οποιονδήποτε άλλον λόγο, η κάλυψη των ασφαλι-
στικών εισφορών για τις ημέρες που δεν παρασχέθηκε 
εργασία λόγω της κήρυξης Κατάστασης Ειδικής Κινη-
τοποίησης Πολιτικής Προστασίας, γίνεται με βάση τις 
άλλες ρυθμίσεις, και το άρθρο 20 του ν. 4892/2022 (Α’ 28) 
εφαρμόζεται για το μέρος των ασφαλιστικών εισφορών 
(ασφαλισμένου και εργοδότη) που δεν έχουν καλυφθεί 
από τις άλλες ρυθμίσεις.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 20 Απριλίου 2022

Ο Υφυπουργός 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ 

Ι

   Αριθμ. 15667 ΕΞ 2022 (2)
Παράταση προθεσμίας υποβολής της δήλωσης 

της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995, από 

τους δικαιούχους εμπράγματων ή άλλων εγγρα-

πτέων δικαιωμάτων.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
Ι. Τις διατάξεις
1. Του ν. 2308/1995 «Κτηματογράφηση για τη δημιουρ-
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γία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες 
εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατά-
ξεις.» (Α’ 114) και ειδικότερα της παρ. 5 του άρθρου 2.

2. Του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των 
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος 
Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (Α’ 5).

3. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία, διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

4. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση 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).

5. Του άρθρου 1 του π.δ. 3/2021 «Μεταφορά υπηρε-
σιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και μετονο-
μασία Γενικών Γραμματειών (Α’ 3).

6. Του 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).

7. Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

8. Του π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 142).

9. Της υπ’ αρ. 1786/14.02.2022 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθε-
ση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης, Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 638).

10. Των υπ’ αρ. 155/7/30.09.2021, 168/12/13.01.2022 
και 174/6/24.02.2022 αποφάσεων του Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. 
«Ελληνικό Κτηματολόγιο».

ΙΙ. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού, αποφασίζει:

1. Την παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσε-
ων της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995, για τους 
κατοίκους εσωτερικού, τους κατοίκους της αλλοδαπής 
και για το Ελληνικό Δημόσιο, από την 18η Απριλίου 2022 
έως και την 30η Ιουνίου 2022, επί των ακινήτων που κτη-
ματογραφούνται με τη Σύμβαση με κωδικό ΚΤ5-30 και 
τίτλο «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστη-
ρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτημα-
τολογίου στις περιοχές της Περιφερειακής Ενοτήτων Χα-
νίων της Περιφέρειας Κρήτης» και συγκεκριμένα στους 
Καλλικρατικούς Δήμους Χανίων, Αποκορώνου, Σφακίων, 
Καντάνου - Σελίνου, Πλατανιά και Κισσάμου.

2. Η ισχύς της παρ. 1 της παρούσας απόφασης αρχίζει 
από την 18η Απριλίου 2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Καλλιθέα, 21 Απριλίου 2022

Ο Υφυπουργός 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

Ι

(3)
    Επιβολή πολλαπλού τέλους στον BRIKA (επ.) 

LUTFI (ον.) του JANI. 

 Με την υπ’ αρ. 86/2021/03-03-2022 καταλογιστική πρά-
ξη του Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τελωνείου Καλα-
μάτας, επιβλήθηκε πολλαπλό τέλος χιλίων πεντακοσίων 
ευρώ (1.500,00€) πλέον Τ.Χ. +Ο.Γ.Α. 2,4% (1.500,00 Χ 2,4%) 
τριάντα έξι ευρώ (36,00€), σύνολο χίλια πεντακόσια τριά-
ντα έξι ευρώ (1.536,00€), για παράβαση της παρ. 2 του άρ-
θρου 119Α, της παρ. 1 και των εδαφίων α’ και ζ της παρ. 2 
του άρθρου 155 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός 
Κώδικας», στον BRIKA (επ.) LUTFI (ον.) του JANI και της 
SEQIRIE, γεν. 02.04.1965 στην Αλβανία, κάτοχο του υπ’ αρ. 
BG3781015 Διαβατηρίου, που εκδόθηκε την 09.10.2017 
από τις Αλβανικές Αρχές και με ΑΦΜ 500053568/Δ.Ο.Υ Α’ 
Αθηνών, αγνώστου διαμονής, και δημοσιεύεται στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως κατ’ εφαρμογή των διατάξεων 
της παρ. 5 του άρθρου 152 του ν. 2960/2001.

  Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

   (4) 
  Στην περίληψη της υπ’ αρ. 580/2018/11.03.2022 κατα-

λογιστικής πράξης του Προϊσταμένου του Γ’ Τελωνείου 
Ε.Φ.Κ. Θεσσαλονίκης, με MRN 22GRYK200600000644, 
που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
(Β’ 1588) σελ. 16278, στήλη Α’, αριθμ. δημοσίευσης (2), 
στον δωδέκατο (12ο) στίχο, διορθώνεται η φράση:

από το εσφαλμένο: «…Α.Φ.Μ. «173803787…»
στο ορθό: «…165099777…».

(Από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
 Γ’ ΤΕΛΩΝΕΙΟ Ε.Φ.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   )
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*02020682704220004*

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,




