
 

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. οικ. 48351 

   Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία διασταύρω-

σης και ελέγχου στοιχείων μεταξύ του ΣΕΠΕ και 

του e-EΦΚΑ για συνταξιούχους που απασχολού-

νται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του 

ν. 4387/2016 (Α΄85). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α. του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα 

Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-
συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας 
εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 85), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27 του 
ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός 
μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης 
(e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις» (Α’ 43), και τροποποιή-
θηκε με το άρθρο 78 του ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της 
από 13.4.2020 Π.Ν.Π. ’’Μέτρα για την αντιμετώπιση των 
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις’’ (Α’ 84) και 
β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. ’’Περαιτέρω μέτρα για την 
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της παν-
δημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην 
κοινωνική και οικονομική κανονικότητα και άλλες δια-
τάξεις’’ (Α’90)» (Α’ 104) και το άρθρο 53 του ν. 4777/2021 
«Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία 
της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδη-
μαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (Α’ 25), 

β. του άρθρου 1 του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα 
Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-
συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας 
εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 85), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του 
ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός 
μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης 
(e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις» (Α’ 43) και συμπληρώθη-
κε με τα άρθρα 21 και 22 του ιδίου νόμου,

γ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ των Υπουργείων» (Α’ 119),

δ. του π.δ. 8/2019 «Οργανισμός Κοινωνικής Ασφάλισης 
(Ε.Φ.Κ.Α)» (Α’ 8),

ε. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2). 

2. Την υπ’ αρ. 232 απόφαση του Διοικητικού Συμβου-
λίου του e-ΕΦΚΑ, όπως αποτυπώθηκε στην υπ’ αρ. 18/
27-5-2021 συνεδρίασή του. 

3. Την υπ’ αρ. 34260/31-5-21 εισηγητική έκθεση δη-
μοσιονομικών επιπτώσεων του Γενικού Διευθυντή Οι-
κονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων. 

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται επιβάρυνση σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Τις προϋποθέσεις, τους όρους και τη διαδικασία δια-
σταύρωσης και ελέγχου στοιχείων μεταξύ του ΣΕΠΕ και 
του e-EΦΚΑ για συνταξιούχους που απασχολούνται σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 
(Α’ 85), όπως ισχύει. 

Άρθρο 1 
Υποχρεώσεις συνταξιούχων που αναλαμβάνουν 
εργασία υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση 
του e-Ε.Φ.Κ.Α 

1. Οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος όλων των ενταχθέ-
ντων στον e-ΕΦΚΑ φορέων και του δημοσίου, συμπε-
ριλαμβανομένων και των προσώπων που λαμβάνουν 
χορηγία ή βουλευτική σύνταξη, οι οποίοι, είτε έχουν 
αναλάβει εργασία ή ιδιότητα ή δραστηριότητα έως και 
την 28η.2.2020, είτε αναλαμβάνουν εργασία ή αυτοα-
πασχόληση από την 29η.2.2020 και εφεξής, εφόσον για 
την εργασία ή την ιδιότητα ή την δραστηριότητα προ-
κύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα 
με τις σχετικές γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις 
των πρώην φορέων που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ, υπο-
χρεούνται στην υποβολή σχετικής δήλωσης στις καθ’ 
ύλην αρμόδιες υπηρεσίες εκκαθάρισης συντάξεων του 
e-ΕΦΚΑ έως την υλοποίηση της ηλεκτρονικής εφαρμο-
γής της παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας. 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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2. Οι ασφαλισμένοι όλων των ενταχθέντων στον 
e-ΕΦΚΑ φορέων και του Δημοσίου, οι οποίοι κατά την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης 
λόγω γήρατος, συνεχίζουν να εργάζονται ή να αυτοαπα-
σχολούνται, υποχρεούνται να το δηλώσουν στην αίτηση 
συνταξιοδότησης. 

3. Συνταξιούχοι, οι οποίοι είχαν αναλάβει εργασία πριν 
την 13.5.2016 και δεν ενέπιπταν στο πεδίο εφαρμογής 
των διατάξεων του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 και βάσει 
του προϊσχύοντος νομοθετικού πλαισίου εξαιρούνταν 
από τις επιπτώσεις της απασχόλησής τους αυτής, με 
βάση γενικές ή ειδικές διατάξεις, και οι οποίοι συνεχί-
ζουν την εργασία τους και μετά την 28.2.2020, υποχρε-
ούνται στην υποβολή σχετικής δήλωσης στις καθ’ ύλην 
αρμόδιες για την εκκαθάριση της κύριας και επικουρικής 
σύνταξης υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ για την περίοδο απα-
σχόλησης από την 1.3.2022 και εφεξής. Η υποχρέωση 
δήλωσης απασχόλησης με το προϊσχύον κανονιστικό 
πλαίσιο διατηρείται. 

4. Οι συνταξιούχοι του e-Ε.Φ.Κ.Α. πρώην Ναυτικού 
Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.) που παρέχουν εκπαιδευτικό 
έργο με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμέ-
νου Χρόνου και ωριαία αντιμισθία στη δημόσια ναυτική 
εκπαίδευση, από την 1η.1.2017 και έως τις 31.8.2022, 
υποχρεούνται στην υποβολή σχετικής δήλωσης από 
1.9.2022. 

5. Στη δήλωση που υποβάλλεται στον e-ΕΦΚΑ κατα-
γράφονται τα στοιχεία του συνταξιούχου και της προς 
ανάληψη εργασίας, ιδιότητας ή δραστηριότητας, για την 
οποία προκύπτει η υποχρέωση ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ, 
και του εργοδότη στον οποίο θα παρασχεθεί η επαγγελ-
ματική δραστηριότητα, η χρονική διάρκεια ή τα χρονικά 
διαστήματα της παρεχόμενης δραστηριότητας. 

6. Σε περίπτωση που μετά από έλεγχο διαπιστωθεί μη 
υποβολή της σχετικής δήλωσης από τους υπόχρεους 
επιβάλλεται πρόστιμο, το οποίο αντιστοιχεί στο ύψος 
δώδεκα (12) μηνιαίων κύριων και επικουρικών συντά-
ξεων του παραβάτη. Το ποσό της οφειλής της κύριας 
σύνταξης δύναται να αποπληρωθεί με παρακράτηση 
έως του ποσού του ενός τετάρτου (1/4) από το ύψος της 
μηνιαίας σύνταξης. Το ποσό της οφειλής της επικουρικής 
σύνταξης δύναται να αποσβένεται με συμψηφισμό με τις 
δικαιούμενες επικουρικές συντάξεις και εφάπαξ παροχή. 
Σε κάθε άλλη περίπτωση το ποσό της οφειλής εισπράτ-
τεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης 
Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) (ν.δ. 356/1974, Α’90).

Άρθρo 2 
Υποχρεώσεις εργοδοτών 

1. Κάθε εργοδότης, συμπεριλαμβανομένων των ανα-
φερομένων στο «Μητρώο Δημοσίων Φορέων της Ελλη-
νικής Διοίκησης» του Υπουργείου Εσωτερικών, ο οποίος 
απασχολεί συνταξιούχους με σχέση εξαρτημένης εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου, υποχρεούται να υποβάλλει ηλε-
κτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ τα προ-
βλεπόμενα έντυπα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό 
στοιχεία 40331/Δ1.13521/13.9.2019 υπουργική απόφαση 

(Β’ 3520), όπως αυτή ισχύει. Στην περίπτωση που ο 
συνταξιούχος προσλαμβάνεται με σχέση εξαρτημέ-
νης εργασίας δημοσίου δικαίου, η αρμόδια Διεύθυνση 
Προσωπικού του φορέα καταχωρεί τα στοιχεία του ερ-
γαζομένου στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του 
Ελληνικού Δημοσίου. 

2. Κάθε εργοδότης υποχρεούται σε παρακράτηση και 
καταβολή στον e-EΦΚΑ των προβλεπόμενων από τις 
κείμενες διατάξεις ασφαλιστικών εισφορών υπέρ κύ-
ριας σύνταξης, υγειονομικής περίθαλψης, επικουρικής 
ασφάλισης και πρόνοιας, όπου οι τελευταίες προβλέπο-
νται, καθώς και των ασφαλιστικών εισφορών τις οποίες ο 
e-ΕΦΚΑ συνεισπράττει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στις οικείες διατάξεις. 

Άρθρo 3 
Έλεγχοι και διασταυρώσεις 
που διενεργούνται από τον e-ΕΦΚΑ 

1. Για τον έλεγχο και τη διασταύρωση των στοιχείων 
των συνταξιούχων που απασχολούνται, υλοποιείται ηλε-
κτρονική εφαρμογή στον e-ΕΦΚΑ για την ηλεκτρονική 
υποβολή των δηλώσεων των συνταξιούχων. Τα στοιχεία 
της ηλεκτρονικής εφαρμογής τροφοδοτούν το πληρο-
φοριακό σύστημα πληρωμών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ 
για την εφαρμογή των προβλεπόμενων από τις διατάξεις 
του παρόντος μειώσεων των συντάξεων. 

2. Οι ήδη υποβληθείσες δηλώσεις απασχόλησης συ-
νταξιούχων καθώς και τα στοιχεία πληρωμών συντάξε-
ων του e-ΕΦΚΑ διασταυρώνονται σε περιοδική βάση, 
με τα στοιχεία των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων 
(ΑΠΔ) του e-ΕΦΚΑ, τα στοιχεία του πληροφοριακού συ-
στήματος ΕΡΓΑΝΗ και στοιχεία άλλων πληροφοριακών 
συστημάτων σύμφωνα με τα δικαιώματα πρόσβασης και 
ανταλλαγής πληροφοριών των υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ, 
προκειμένου να εντοπίζονται περιπτώσεις συνταξιούχων 
που απασχολούνται και δεν έχουν υποβάλει σχετική δή-
λωση στον e-ΕΦΚΑ. 

3. Μέχρι την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής εφαρ-
μογής της παραγράφου 1, η αρμόδια υπηρεσία εκκα-
θάρισης συντάξεων καταχωρεί τα στοιχεία των απασχο-
λούμενων συνταξιούχων στο πληροφοριακό σύστημα 
πληρωμών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ, το φορέα απασχό-
λησης και τη διάρκεια απασχόλησης, προκειμένου να 
διενεργηθούν μειώσεις στο ποσό των συντάξεων, για 
όσο χρονικό διάστημα ο συνταξιούχος απασχολείται. 
Ειδικότερα: 

α. Για τους συνταξιούχους που έχουν αναλάβει ή ανα-
λαμβάνουν εργασία ή αποκτούν δραστηριότητα στον 
ιδιωτικό τομέα το ποσό της ακαθάριστης σύνταξης ή συ-
ντάξεων σε περίπτωση συρροής, κύριας και επικουρικής 
σύνταξης, καταβάλλεται μειωμένο κατά 30%. 

β. Για τους συνταξιούχους που έχουν αναλάβει ή ανα-
λαμβάνουν εργασία ή αποκτούν δραστηριότητα σε φο-
ρείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζονται στο άρθρο 
14 του ν. 4270/2014, το ποσό της ακαθάριστης σύνταξης 
ή συντάξεων σε περίπτωση συρροής, κύριας και επικου-
ρικής σύνταξης, καταβάλλεται μειωμένο κατά 30% μετά 
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τη συμπλήρωση του 61ου έτους, εφόσον αυτή συμπλη-
ρώνεται μέχρι την 28.2.2021, ή μετά τη συμπλήρωση του 
62ου έτους ηλικίας, εφόσον αυτή συμπληρώνεται από 
την 1.3.2022 και εφεξής. Η πλήρης αναστολή των κύριων 
και επικουρικών συντάξεων χωρεί μέχρι την 28.2.2021 
για όσους δεν έχουν συμπληρώσει μέχρι την ημερομηνία 
αυτή το 61ο έτος της ηλικίας τους, και από 1.3.2022 για 
όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας. 

γ. Το ποσό της σύνταξης επί του οποίου διενεργείται η 
μείωση του 30% είναι η ακαθάριστη σύνταξη ή συντάξεις 
(επί συρροής συντάξεων), στην οποία δεν συμπεριλαμ-
βάνονται το εξωιδρυματικό επίδομα των διατάξεων των 
παρ. 1 και 2 του άρθρου 42 του ν. 1140/1981 (Α’ 68), όπως 
ισχύει, και το επίδομα ανικανότητας των διατάξεων του 
άρθρου 54 του π.δ. 169/2007 (Α’ 210) (άρθρο 1β). 

δ. Οι συνταξιούχοι, οι οποίοι είχαν αναλάβει πριν την 
έναρξη ισχύος του ν. 4670/2020 (Α’ 43) εργασία ή είχαν 
αποκτήσει ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς 
υπακτέα στην ασφάλιση, η οποία συνεχίζεται και για 
τους οποίους προβλεπόταν εξαίρεση από το άρθρο 20 
του ν. 4387/2016, καθώς και από τις προϊσχύουσες αυ-
τού διατάξεις, υπάγονται στις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης από την 1.3.2022. 

ε. Οι συνταξιούχοι του e-Ε.Φ.Κ.Α. πρώην Ναυτικού 
Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.) που παρέχουν εκπαιδευτικό 
έργο με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμέ-
νου Χρόνου και ωριαία αντιμισθία στη δημόσια ναυτι-
κή εκπαίδευση από την 1.1.2017 και έως τις 31.8.2022, 
υπάγονται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης από 
την 1.9.2022. 

Άρθρο 4 
Πρόσωπα που εξαιρούνται από τη μείωση 
του ποσού της σύνταξης 

1. Από τη μείωση του ποσού της σύνταξης του άρθρου 
3 εξαιρούνται οι ακόλουθες περιπτώσεις:

α. Οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ που αναλαμβάνουν 
εργασία ή δραστηριότητα σε χώρες στις οποίες ισχύουν 
οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί 883/2004 και 987/2009 ή σε 
χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει Διακρατική 
Σύμβαση Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και σε Όργανα 

και Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε συντονι-
σμένους κατ’ εφαρμογή των ν. 3075/2002 (Α΄ 297) και 
ν. 3620/2007 (Α΄ 276) Διεθνείς Οργανισμούς. 

β. Οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ που προέρχονται από 
τον πρώην ΟΓΑ εφόσον ασκούν απασχόληση υπακτέα 
στην ασφάλιση αυτού. 

γ. Οι ψυχικά ασθενείς του άρθρου 23 του ν. 4488/2017, 
για τους οποίους η απασχόληση ενδείκνυται για λόγους 
ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, υπό τους όρους και 
τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις ως άνω ανα-
φερόμενες διατάξεις και οι συνταξιούχοι του Δημοσίου 
που λαμβάνουν σύνταξη σύμφωνα με τις διατάξεις του 
τέταρτου εδαφίου της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 1 
και 26 του π.δ. 169/2007. 

δ. Όσοι λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα 
(ν. 1140/1981) ή το επίδομα του άρθρου 54 του π.δ. 
169/2007 καθώς και τα τέκνα ασφαλισμένων και συ-
νταξιούχων που είναι ανάπηρα με ποσοστό αναπηρίας 
τουλάχιστον 67%. 

ε. Οι πολύτεκνοι, των οποίων το ένα τουλάχιστον των 
τέκνων είναι ανήλικο ή σπουδάζον έως το 24ο έτος της 
ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική ερ-
γασία. 

στ. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 3 του 
άρθρου 4 του ν. 4387/2016 (Α’ 85). 

ζ. Οι συνταξιούχοι άλλων φορέων και του Δημοσίου, 
εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους από απασχόληση στον 
αγροτικό τομέα ως αγρότες, μελισσοκόμοι, κτηνοτρόφοι, 
πτηνοτρόφοι και αλιείς δεν υπερβαίνει το ποσό των δέκα 
χιλιάδων (10.000) ευρώ. 

Άρθρο 5 
Έναρξη ισχύος 

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 8 Ιουλίου 2021

Ο Υπουργός

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ   
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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,

*02030831407210004*




