
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της αριθ. Δ.15/Δ7οικ.13226/325/ 
26-3-2020 (Β’ 1044) απόφασης των Υπουργών Οι-
κονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων»

2 Μέτρα Διευκόλυνσης Ηλεκτρονικής Έκδοσης και 
Παραλαβής Πιστοποιητικών -Αναστολή εφαρ-
μογής διατάξεων για την υποχρεωτική εισφορά 
υπέρ ΤΑΧΔΙΚ (μεγαρόσημο) σε πιστοποιητικά που 
εκδίδονται από Υπηρεσίες Δικαστικών Αρχών».

3 Τροποποίηση της 221511/10-9-2019 απόφασης 
Περιφερειάρχη Κρήτης «Μεταβίβαση αρμοδιοτή-
των σε δύο (2) Περιφερειακούς Συμβούλους της 
Περιφέρειας Κρήτης».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ.15/Δ’/οικ.13937/337 (1)
   Τροποποίηση της αριθ. Δ.15/Δ7οικ.13226/325/ 

26-3-2020 (Β’ 1044) απόφασης των Υπουργών 

Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-

θέσεων» 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της από 11.3.2020 Πρά-

ξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης 
του κορωνοϊού COVID - 19 και της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του» (Α’ 55), όπως συμπληρώθηκε με το 
άρθρο εικοστό τρίτο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθε-
τικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδη-
μίας του κορωνοϊού COVID - 19 και άλλες κατεπείγουσες 
διατάξεις» (Α’ 75).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευ-
ση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθο-
ρισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

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

6. Την αριθ. Δ. 15/Δ’οικ. 13226/325/26-3-2020 κοινή 
υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Καθορισμός λεπτο-
μερειών εφαρμογής του άρθρου 3 της από 11.03.2020 
ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α) «με την οποία λαμβάνονται κατεπείγο-
ντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID - 19» (Β’1044).

7. Την αριθ. Α. 1053/20-3-2020 (949 Β’) απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των λεπτομε-
ρειών εφαρμογής του αρ. 2 της από 11/3/2020 ΠΝΠ (Α’ 
55) με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντι-
μετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID - 19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από την 
αριθ. 1062/24-3-2020 (1043 Β) απόφαση του Υφυπουρ-
γού Οικονομικών.

8. Την αριθ. Α 1054/20-3-2020 (950 Β) απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των λεπτομε-
ρειών εφαρμογής του άρθρου 1 της από 11.3.2020 ΠΝΠ 
(55 Α) με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης 
του κορωνοϊού COVID - 19 και της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από 
την αριθ. 1063/24-3-2020 (Β΄1043) απόφαση του Υφυ-
πουργού Οικονομικών.

9. Το αριθ. 13136/Δ4 786/01.04.2020 εισηγητικό ση-
μείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
βάσει του άρθρου 24 παρ. 5 περίπτωση ε του ν.4270/2014 
(Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 παρ. 1 
του ν. 4484/2017 (Α’ 110).

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπο-
λογισμό, αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

14 Απριλίου 2020 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1384

14397



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ14398 Τεύχος B’ 1384/14.04.2020

1. Η παρ. 1 του άρθρου 1 της αριθ. Δ. 15/Δ7οικ. 13226/ 
325/26-3-2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’1044), 
αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Για τις επιχειρήσεις ή εργοδότες του άρθρου 3 της 
παρούσας, οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, περιό-
δου απασχόλησης Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 για 
το διάστημα έως την απαγόρευση λειτουργίας των επι-
χειρήσεων ή έως την αναστολή συμβάσεων εργασίας σε 
εφαρμογή της περ. α) της υποπαρ. 2Α του άρθρου ενδέ-
κατου, της από 20.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 68/τ.Α΄/20.03.2020), 
απαιτητών έως 31/3/2020 και 30/4/2020 αντίστοιχα, και 
έως 10/4/2020 σε περίπτωση απασχόλησης προσωπικού 
υπαγόμενου στην ασφάλιση του πρώην NAT, δύναται να 
καταβληθούν έως 30/9/2020 και έως 31/10/2020 αντί-
στοιχα, και έως 10/10/2020 για το πρώην NAT, χωρίς τον 
υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό τόκων και άλλων 
προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.»

2. Η παρ. 3 του άρθρου 1 της αριθ. Δ. 15/Δ7οικ. 13226/ 
325/26-3-2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1044), 
αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Οι επιχειρήσεις ή εργοδότες του άρθρου 3 της πα-
ρούσας, υποβάλλουν για το προσωπικό που απασχολούν 
την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) ή την Αναλυτική 
Περιοδική Δήλωση Ναυτικών (ΑΠΔ Ναυτικών), μηνών 
Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020, εντός των προβλεπό-
μενων προθεσμιών. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υπο-
βολής της ΑΠΔ ή της ΑΠΔ Ναυτικών επιβάλλονται οι 
προβλεπόμενες προσαυξήσεις. Οι περιλαμβανόμενες 
στις ως άνω ΑΠΔ και ΑΠΔ Ναυτικών ασφαλιστικές ει-
σφορές για το διάστημα έως την απαγόρευση λειτουρ-
γίας των επιχειρήσεων ή έως την αναστολή συμβάσεων 
εργασίας σε εφαρμογή της περ. α) της υποπαρ. 2Α του 
άρθρου ενδέκατου, της από 20.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 68/τ. 
Α720.03.2020), καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση εντός 
των προβλεπόμενων στην παρ. 1 προθεσμιών».

3. Η περίπτωση β) του άρθρου 3 της αριθ. Δ.15/
Δ΄οικ.13226/325/26-3-2020 κοινής υπουργικής απόφα-
σης (Β’ 1044), αντικαθίσταται ως εξής:

«β) έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 
20/03/2020, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενερ-
γού κατά την 20/03/2020 κωδικού δευτερεύουσας δρα-
στηριότητας, από τους αναγραφόμενους στους Πίνακες 
Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των αριθ. Α. 
1053/2020 (Β’ 949) και Α. 1054/2020 (Β’950) υπουργικών 
αποφάσεων όπως ισχύουν, όπως αυτά προκύπτουν από 
την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού 
έτους 2018 είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα 
που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020».

4. Στην αριθ. Δ.15/Δ7οικ.13226/325/26-3-2020 κοινή 
υπουργική απόφαση (Β’ 1044) προστίθεται άρθρο 5 ως 
εξής:

«Άρθρο 5 
Αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων

Αναστέλλεται μέχρι και 31/08/2020 η διαδικασία λή-
ψης αναγκαστικών μέτρων για την είσπραξη ληξιπρόθε-
σμων οφειλών προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ενώ 
διατηρούνται οι κατασχέσεις και υποθήκες που έχουν 
επιβληθεί».

5. Η παρούσα απόφαση ισχύει από 26/3/2020.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Απριλίου 2020

Οι Υπουργοί

 Εργασίας και
Οικονομικών Κοινωνικών Υποθέσεων

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Ι

    Αριθμ. 8721 ΕΞ 2020 (2)
Μέτρα Διευκόλυνσης Ηλεκτρονικής Έκδοσης και 

Παραλαβής Πιστοποιητικών -Αναστολή εφαρ-

μογής διατάξεων για την υποχρεωτική εισφο-

ρά υπέρ ΤΑΧΔΙΚ (μεγαρόσημο) σε πιστοποιητι-

κά που εκδίδονται από Υπηρεσίες Δικαστικών 

Αρχών». 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) Του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσω-

τερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συ-
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» 
(Α’ 134), όπως ισχύει.

β) Του άρθ. 10 του ν.δ. 1017/1971 «Περί συστάσεως Τα-
μείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων» (Α’ 209), 
όπως ισχύει.

γ) Των άρθ. τριακοστού πρώτου και τριακοστού δεύ-
τερου της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περι-
εχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση 
των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρη-
ματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας 
της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), όπως 
ισχύουν.

δ) Της παρ. 4 άρθ. 5 του π.δ. 25/2012 «Ηλεκτρονική 
κατάθεση δικογράφων, χορήγηση πιστοποιητικών και 
λοιπών εγγράφων από τα Δικαστήρια της χώρας» (Α’ 53), 
όπως ισχύει.

ε) Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομα-
σία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδι-
οτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 
μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119), όπως ισχύει.

στ) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121 και Α’126 διορθώσεις σφαλμάτων), 
όπως ισχύει.

2. Την υπ’ αρ. Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» 
(Β’ 2902).

3. Την υπ’ αρ. 340/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο 
Σκυλακάκη» (Β’ 3051).
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4. Την ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων, λόγω της εξά-
πλωσης του κορωνοϊού COVID-19, προς τον σκοπό της 
ηλεκτρονικής έκδοσης και παραλαβής πιστοποιητικών 
από τις υπηρεσίες Δικαστικών Αρχών, χωρίς τη φυσική 
παρουσία των πολιτών.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη, αλλά μπορεί να προκληθεί απώλεια 
εσόδων του προϋπολογισμού του ΤΑΧΔΙΚ, αποφασίζουμε:

Για όσο χρονικό διάστημα υφίσταται άμεσος κίνδυ-
νος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του 
οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας 
και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της 
από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 
68) ισχύουν τα ακόλουθα:

i. Τα πιστοποιητικά, οι βεβαιώσεις και άλλα έγγραφα 
της παρ. 4 του άρθ. 5 του π.δ. 25/2012 (Α’ 53) μπορούν να 
εκδίδονται κατόπιν ηλεκτρονικής ή έντυπης αίτησης κάθε 
πολίτη και να χορηγούνται είτε σε έντυπη μορφή είτε σε 
ηλεκτρονική μορφή που φέρει εγκεκριμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα.

ii. Στα πιστοποιητικά, τις βεβαιώσεις και άλλα έγγραφα 
της προηγούμενης περίπτωσης, καθώς και στις αιτήσεις 
αυτών, αναστέλλεται η υποχρέωση καταβολής:

α) της εισφοράς ύψους τριών (3) ευρώ, που ορίζεται 
στην περ. ε της παρ. 1 του άρθ. 10 του ν.δ. 1017/1971 
(Α’ 209).

β) της εισφοράς ύψους δύο (2) ευρώ, που ορίζεται στην 
περ. ζ της παρ. 1 του άρθ. 10 του ν.δ. 1017/1971 (Α’ 209).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Απριλίου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός 
Οικονομικών Δικαιοσύνης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Επικρατείας

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Ι

Αρ. 72330 (3)
    Τροποποίηση της 221511/10-9-2019 απόφασης 

Περιφερειάρχη Κρήτης «Μεταβίβαση αρμοδιο-

τήτων σε δύο (2) Περιφερειακούς Συμβούλους 

της Περιφέρειας Κρήτης». 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87) «Νέα Αρχιτε-

κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν, 
και ιδίως των άρθρων 159 παρ. 1 εδαφ. ιγ και 181 παρ. 1.

2. Τις διατάξεις του π.δ/τος 149/2010 (Α’ 242) «Οργανι-
σμός της Περιφέρειας Κρήτης», όπως έχει τροποποιηθεί με 
την 16721/28.12.2016 (Β’ 4403) απόφαση του ασκούντος 

καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Κρήτης και την 8847/13.7.2018 (Β’ 3243) απόφαση της 
Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

3. Την 69/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδι-
κείου Ηρακλείου, με την οποία ανακηρύχθηκαν ο Περι-
φερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέ-
ρειας Κρήτης, για την περιφερειακή περίοδο 2019-2023.

4. Το 59639/ΕΓΚ 84/20.8.2019 (ΑΔΑ: 6ΓΞΞ465ΧΘ7-ΦΟ2) 
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, «Ορκωμοσία και 
εγκατάσταση των Περιφερειακών Αρχών».

5. Το 59641/ΕΓΚ 85/20.8.2019 (ΑΔΑ: 9Λ6Ο465ΧΘ7-
0ΚΨ) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, «Σύμπραξη 
παρατάξεων- Περιφερειακό Συμβούλιο και Επιτροπές».

6. Τα από 22.8.2019, 29.8.2019 και 8.9.2019 πρακτικά 
ορκωμοσίας των ανωτέρω Περιφερειακών Συμβούλων.

7. Την 220415/10.9.2019 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οι-
κονομικού Περιφέρειας Κρήτης, αναφορικά με την ύπαρ-
ξη των απαιτούμενων πιστώσεων στον Προϋπολογισμό 
της Περιφέρειας Κρήτης στην Ενότητα Περιφέρειας 00 
Φορέα 072-00 ΚΑΕ 0341 και 0351, για την κάλυψη της 
δαπάνης για καταβολή αντιμισθίας σε δύο (2) περιφε-
ρειακούς συμβούλους και τη βεβαίωση πρόβλεψης των 
αντίστοιχων πιστώσεων, για τα επόμενα οικονομικά έτη 
στους ανωτέρω ΚΑΕ.

8. Την 221511/10.9.2019 (Β’ 3622) (ΑΔΑ: 6ΙΞ27ΛΚ-ΗΣ0) 
απόφαση, «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε δύο (2) Πε-
ριφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Κρήτης», 
σύμφωνα με την οποία μεταβιβάστηκε η άσκηση αρ-
μοδιοτήτων στον Φασουλάκη Κωνσταντίνο του Ιωάννη, 
Περιφερειακό Σύμβουλο της Π.Ε. Ηρακλείου, με δικαίω-
μα αντιμισθίας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 181 
του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει.

9. Την 68203/26.3.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 241) (ΑΔΑ: ΩΖ1Ν7ΛΚ-
ΤΛΣ) απόφαση «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών στην Πε-
ριφέρεια Κρήτης», με την οποία ορίστηκε θεματικός 
Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Πολιτισμού και Από-
δημου Ελληνισμού, ο προαναφερόμενος Περιφερειακός 
Σύμβουλος της Π.Ε. Ηρακλείου, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την 221511/10.9.2019 (Β’ 3622) (ΑΔΑ: 
6ΙΞ27ΛΚ-ΗΣ0) απόφαση, «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
σε δύο (2) Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρει-
ας Κρήτης», κατά το μέρος που αφορά στην παρ. Β και 
αντικαθιστούμε αυτήν ως εξής:

Μεταβιβάζουμε:
Β. Στον εκλεγμένο Περιφερειακό Σύμβουλο, Πιτσούλη 

Γεώργιο του Νικολάου την άσκηση αρμοδιοτήτων που 
σχετίζονται με τη λειτουργία των κινητών μονάδων για 
την πρόληψη και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας.

Ο ανωτέρω δικαιούται αντιμισθίας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 181 του ν. 3852/2010, 
όπως ισχύει.

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η 221511/ 
10.9.2019 (Β’ 3622) απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 7 Απριλίου 2020

Ο Περιφερειάρχης

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ   
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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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