
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’  αρ. 
13909/31-3-2021 κοινής απόφασης του Υπουρ-
γού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του 
Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Καθορι-
σμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e- ΕΦΚΑ που 
διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπη-
ρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)» (Β’ 1396).

2 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης ΚΕΠ Δή-
μου Πάργας για το πρώτο εξάμηνο του 2022.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 10119 ΕΞ 2022 (1)
   Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’  αρ. 

13909/31-3-2021 κοινής απόφασης του Υπουρ-

γού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του 

Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Καθο-

ρισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e- ΕΦΚΑ 

που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων 

Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)» (Β’ 1396).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - 

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
 α) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Εν-

σωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονι-
κές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

β) του άρθρου 33 του ν. 4704/2020 «Επιτάχυνση και 
απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, 
ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες δια-
τάξεις» (Α’ 133),

γ) του άρθρου 15 του ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική με-
ταρρύθμιση ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 43),

δ) του ν.  4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής 
Ασφάλισης - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συστήμα-
τος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών 
παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α’ 85),

ε) του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνη-
ση και άλλες διατάξεις» (Α’  138),

στ) του άρθρου 8 του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την 
οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική 
διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.» (Α’ 102),

ζ) του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της 
πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 102),

η) του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδι-
κα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45),

θ) του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους-
Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 75).

2. 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).

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

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

5. Το π.δ. 8/2019 «Οργανισμός Ηλεκτρονικού Εθνικού 
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης: e-Ε.Φ.Κ.Α» (Α’ 8).

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

7. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

8. Το π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουρ-
γών» (Α’ 142).

9. Την υπό στοιχεία 1786/14-2-2022 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 638).

10. Την υπό στοιχεία 13909/31-3-2021 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Καθορισμός ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ που διεκπεραιώνονται και μέσω 
των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)» (Β’ 1396).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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11. Την υπό στοιχεία 20530 ΕΞ/21.07.2020 κοινή από-
φαση των Υπουργών Επικρατείας και Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης «Καθορισμός διαδικασίας παροχής διοι-
κητικών πληροφοριών και διεκπεραίωσης υποθέσεων 
πολιτών και επιχειρήσεων από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης 
Πολιτών (Κ.Ε.Π.)» (Β’ 3030).

12. Την υπό στοιχεία 29810 ΕΞ 2020/23.10.2020 από-
φαση του Υπουργού Επικρατείας «Διαδικασία αυθεντι-
κοποίησης υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές 
δημόσιες υπηρεσίες» (Β’ 4798).

13. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Την αντικατάσταση του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 13909/ 

31-3-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων και του Υφυπουργού Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης «Καθορισμός ηλεκτρονικών υπηρεσι-
ών του e-ΕΦΚΑ που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέ-
ντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)» (Β’ 1396) ως εξής:

«Άρθρο 5
Καταργούμενες διατάξεις

1. Οι παρ. β1, β2, β3, β4, β5, β6, β7, β8, β10, β11, β12 
και β15 της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Α1/12407/08.07.2002 
κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσι-
ας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εργασίας και Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων (Β’ 946), όπως τροποποιήθηκαν 
αντίστοιχα με τις παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 
12 της υπό στοιχεία 11183/ΔΙΑΔΠ/Ε/10.06.2003 κοινής 
απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοί-
κησης και Αποκέντρωσης και Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων (Β’ 783) καταργούνται.

2. Οι παρ. α6, α9, α15, β9, β16, γ3, δ6, δ10, δ12, δ13, 
δ14, δ15, δ16, δ17, δ18, δ20, ε1, ε2, ε5, ε6 και ε7 της υπό 
στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Α1/12407/08.07.2002 κοινής απόφα-
σης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων (Β’ 946) καταργούνται.

3. Η παρ.  1 της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Α1/13310/
11.07.2002 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και 
Πρόνοιας (Β’ 906), όπως τροποποιήθηκαν αντίστοιχα με 
την παρ. 1 της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Ε/10548/02.06.2003 
κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Πρόνοιας 
(Β’ 728) καταργείται.

4. Οι παρ.  2, 3, 5, 6, 7, 8 και 10 της υπό στοιχεία
ΔΙΑΔΠ/Ε/375/20.05.2003 κοινής απόφασης των Υπουρ-
γών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημό-
σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Β’ 668) καταργούνται.

5. Οι παρ. Δ, Ε, ΣΤ, Ι, και Κ της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/
E/11184/10.06.2003 κοινής απόφασης των Υπουργών 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Β’ 777) κα-
ταργούνται.

6. Οι παρ. Α1, Γ4, Γ5, Γ6, Γ7, Γ8, Γ9, Γ10, Δ1, Δ2, Δ4, 
Δ5, Δ6, Δ7, Ε2, Ε4, Η1 και Θ3 της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/

Ε/10264/01.04.2003 κοινής απόφασης των Υπουργών 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Β’ 726) κα-
ταργούνται.

7. Οι παρ. 6, 11, 12, 18, 23, 25, 30, 35, 36 και 37 της υπό 
στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Α1/11119/09.06.2003 κοινής απόφα-
σης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων (Β’ 807) καταργούνται.

8. Η παρ. 1 της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Ε/18610/18.09.2003 
κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εργασίας και Κοινωνι-
κών Ασφαλίσεων (Β’ 1810) καταργείται.

9. Οι παρ. Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5, Γ6, Γ7 και Γ8 της υπό στοι-
χεία ΔΙΑΔΠ/Ε/24830/04.12.2003 κοινής απόφασης των 
Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ-
ντρωσης και Υγείας και Πρόνοιας (Β’ 1931) καταργούνται.

10. Οι παρ.  1, 3, 4 και 5 της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/
Ε/15689/10.08.2005 κοινής απόφασης των Υφυπουργών 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Β’ 1171) 
καταργούνται.

11. Οι παρ. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 19 και 20 της υπ’ αρ. 
17062/06.09.2005 κοινής απόφασης των Υφυπουργών 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Β’ 1309) 
καταργούνται.

12. Οι παρ. 3, 4 και 5 της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Ε/25289/ 
29.12.2005 κοινής απόφασης των Υφυπουργών Εσω-
τερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Β’ 1947) κα-
ταργούνται.

13. Οι παρ. 2, 5, και 6 της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Ε/904/ 
13.01.2006 κοινής απόφασης των Υφυπουργών Εσω-
τερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Β’ 46) κα-
ταργούνται.

14. Οι παρ. 11, 13, 14, 15 και 16 της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/
Ε/2675/08.02.2006 κοινής απόφασης των Υφυπουργών 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Β’ 174) 
καταργούνται.

15. Οι περ. 1, 3, 4, 7 και 8 της υπ’ αρ 5968/21.03.2006 
κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσι-
ας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας (Β’ 365).

16. Η τελευταία περίπτωση της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Ε/
15424/15.06.2007 κοινής απόφασης των Υπουργών 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Β’ 1000) 
καταργείται».

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ, 13909/31-3-2021 κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Καθορισμός 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ που διεκπεραιώ-
νονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών 
(Κ.Ε.Π.)» (Β’ 1396).
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Άρθρο 2
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Μαρτίου 2022

Οι Υπουργοί

Εργασίας και Υφυπουργός 
Κοινωνικών Υποθέσεων Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 135 (2) 
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης ΚΕΠ Δή-

μου Πάργας για το πρώτο εξάμηνο του 2022.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΓΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης,Πρόγραμμα Καλλικράτης» (A΄ 87).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν.  3584/2007 
(Α’ 143).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.  4354/2015 
(A΄ 176).

4. Την υπ’ αρ. οκ.2/78400/0022/14-11-2011 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Οικονομικών.

5. Τις διατάξεις της παρ.  10 του άρθρου 12 του 
ν. 2503/1997 (A΄ 107).

6. Τις διατάξεις της παρ.  4 του άρθρου 79 του 
ν. 3463/2006 (A΄ 114).

7. Τις διατάξεις των άρθρων 36, 48,171 και 176 του 
ν. 3584/2007 (Α΄ 143).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 69 του ν. 4886/2022 (Α΄ 12) 
περί υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων των 
ΚΕΠ για παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με την κάλυ-
ψη έκτακτων αναγκών για την προστασία της δημόσιας 
υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

9. Την υπ’ αρ. 239914-03-2022 βεβαίωση της Οικονο-
μικής υπηρεσίας.

10. Την αναγκαιότητα υπερωριακής απασχόλησης 
των εργαζομένων στο ΚΕΠ για το Α΄ εξάμηνο του έτους 
2022 προκειμένου να καλυφθούν: α) οι έκτακτες ανά-
γκες για τη διεκπεραίωση υποθέσεων που σχετίζονται 
με την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κο-
ρωνοϊού COVID -19 και λοιπές έκτακτες ανάγκες που θα 
ανακύψουν λόγω της πανδημίας κορωνοϊού COVID - 19 
και β) οι διευρυμένες επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες 
εξαιτίας της συνεχούς ανάθεσης στα ΚΕΠ νέων αρμο-
διοτήτων με αυξημένο όγκο εργασιών, επιπρόσθετων 
των ήδη υπαρχουσών, της χρήσης νέων ηλεκτρονικών 
εφαρμογών και της διεκπεραίωσης των υποθέσεων των 
πολιτών εντός προβλεπόμενων από τις κείμενες διατά-
ξεις χρονικών προθεσμιών,δεδομένου του προβλήματος 
ελλείψεως προσωπικού λόγω χρήσεως αδειών,καθώς 
επίσης και επικείμενων μετατάξεων υπαλλήλων ΚΕΠ στα 
πλαίσια του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας σε άλλες 
υπηρεσίες, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλη-
σης με αμοιβή πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου των 
υπαλλήλων ΚΕΠ Δήμου Πάργας για παροχή υπηρεσιών 
που σχετίζονται με την κάλυψη έκτακτων αναγκών για 
την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορω-
νοϊού COVID -19 για το πρώτο εξάμηνο έτους 2022, με 
την προβλεπόμενη από το νόμο αποζημίωση ως εξής:

Κατηγορία/
Κλάδος

Αριθμός 
Υπαλλήλων Απογευματινές

ΠΕ Διεκπεραίωσης 
Υποθέσεων Πολιτών 2 Έως εκατόν είκοσι 

ώρες (120) ώρες

ΔΕ Διοικητικού 1 Έως εκατόν είκοσι 
ώρες (120) ώρες

Από την απόφαση θα προκληθεί δαπάνη που θα βαρύ-
νει τον προϋπολογισμού έτους 2022- ΚΑΕ 10-6012.003 
ποσού 7.000,00 ευρώ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Καναλλάκι, 15 Μαρτίου 2022

Ο Δήμαρχος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ   
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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,




