
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των 
ασφαλιστικών εισφορών προς το Τ.Ε.Κ.Α., τον 
Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., τα Ταμεία Επαγγελματικής Υποχρεω-
τικής Ασφάλισης Ν.Π.Ι.Δ., τα υποχρεωτικής ασφά-
λισης Ν.Π.Ι.Δ. εκ μετατροπής βάσει της παρ.  20 
του άρθρου 6 του ν. 3029/2002 (Α’ 160) και προς 
κάθε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό υποχρεωτικής 
ασφάλισης, πλην e-Ε.Φ.Κ.Α., εργαζομένων σε ιδι-
ωτικές επιχειρήσεις - εργοδότες στις περιοχές της 
Επικράτειας που επλήγησαν από την κακοκαιρία 
«ΕΛΠΙΣ».

2 Έγκριση απόφασης της Δημοτικής Επιχείρησης 
Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ.16/Φ.80000/70120 (1)
   Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των 

ασφαλιστικών εισφορών προς το Τ.Ε.Κ.Α., τον 

Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., τα Ταμεία Επαγγελματικής Υποχρε-

ωτικής Ασφάλισης Ν.Π.Ι.Δ., τα υποχρεωτικής 

ασφάλισης Ν.Π.Ι.Δ. εκ μετατροπής βάσει της 

παρ. 20 του άρθρου 6 του ν. 3029/2002 (Α’ 160) 

και προς κάθε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό υπο-

χρεωτικής ασφάλισης, πλην e-Ε.Φ.Κ.Α., εργαζο-

μένων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις - εργοδότες στις 

περιοχές της Επικράτειας που επλήγησαν από την 

κακοκαιρία «ΕΛΠΙΣ» .

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 20 και την περ. α) 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. Τον ν.  4874/2021 «Κύρωση του κρατικού προϋ-
πολογισμού έτους 2022» (Α’ 249) και την υπό στοιχεία 
105120/23310/20.12.2021 (ΑΔΑ: ΨΝΩΣ46ΜΤΛΚ-ΘΙΠ) 
απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων «Κατανομή Πιστώσεων Τακτικού Προϋπολογι-
σμού Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
Οικονομικού Έτους 2022».

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

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

7. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’ 181).

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

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

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

12. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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13. Την υπ’ αρ. 71672/27.9.2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ-
πουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παναγιώ-
τη Τσακλόγλου» (Β’ 4443).

14. Το υπ’ αρ. 18841/28-02-2022 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).

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής, δεν προκύπτει πρόσθετη δαπάνη για τον κρατικό 
προϋπολογισμό, πέραν εκείνης, η οποία προκλήθηκε 
κατά την ψήφιση του ν. 4892/2022, η οποία θα καλυ-
φθεί με ισόποση μεταφορά πιστώσεων από τις Γενικές 
Κρατικές Δαπάνες του Υπουργείου Οικονομικών στον 
προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων έτους 2022 (Ε.Φ. 1033-501-0000000 
ΑΛΕ 2310589001), αποφασίζουμε:

Η διαδικασία κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών 
προς το Τ.Ε.Κ.Α., τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., τα Ταμεία Επαγγελματι-
κής Υποχρεωτικής Ασφάλισης Ν.Π.Ι.Δ., τα υποχρεωτικής 
ασφάλισης Ν.Π.Ι.Δ. εκ μετατροπής βάσει της παρ. 20 του 
άρθρου 6 του ν. 3029/2002 (Α’ 160) και προς κάθε άλλο 
ασφαλιστικό οργανισμό υποχρεωτικής ασφάλισης, πλην 
e-Ε.Φ.Κ.Α., για εργαζομένους σε επιχειρήσεις - εργο-
δότες 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 Γενι-
κού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου 
Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ορίζεται 
ως εξής:

1. Οι ασφαλιστικές εισφορές (ασφαλισμένου και ερ-
γοδότη), υποχρεωτικής ασφάλισης, προς το Τ.Ε.Κ.Α., τον 
Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., τα Ταμεία Επαγγελματικής Υποχρεωτικής 
Ασφάλισης Ν.Π.Ι.Δ., τα υποχρεωτικής ασφάλισης Ν.Π.Ι.Δ. 
εκ μετατροπής βάσει της παρ. 20 του άρθρου 6 του 
ν. 3029/2002 (Α’ 160) και προς κάθε άλλο ασφαλιστικό 
οργανισμό υποχρεωτικής ασφάλισης, πλην e-Ε.Φ.Κ.Α., 
για τους εργαζόμενους που αμείβονται με μισθό ή 
ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, 
αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη 
ή εκ περιτροπής απασχόληση, οι οποίες αντιστοιχούν 
στις ημέρες αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων - 
εργοδοτών, κατά τις οποίες δεν παρασχέθηκε εργασία 
των ανωτέρω εργαζομένων, υπολογίζονται επί του 
ονομαστικού μισθού των εργαζομένων για τον μήνα 
Ιανουάριο 2022.

2. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις - εργοδότες, για την ασφά-
λιση στους ασφαλιστικούς οργανισμούς υποχρεωτικής 
ασφάλισης της παρ. 1, καταχωρίζουν στις αναλυτικές 
καταστάσεις εισφορών που υποβάλλονται για τον μήνα 
Ιανουάριο 2022, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 
με ειδικό τύπο αποδοχών, τις ονομαστικές αποδοχές 
των εργαζομένων που εμπίπτουν στο άρθρο 20 του 
ν. 4892/2022 (Α’ 28) και για το χρονικό διάστημα έντα-

ξής τους στη ρύθμιση. Επίσης, καταχωρίζονται οι ασφα-
λιστικές εισφορές (ασφαλισμένου και εργοδότη) που 
αντιστοιχούν στις αποδοχές του προηγούμενου εδαφίου, 
κατά το σύστημα λειτουργίας του κάθε ασφαλιστικού 
οργανισμού. Στα σχετικά πεδία των αναλυτικών κατα-
στάσεων εισφορών καταχωρίζεται το ποσό της μείωσης 
(επιδότησης) των ασφαλιστικών εισφορών (ασφαλισμέ-
νου και εργοδότη), το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 100% 
των εισφορών που αντιστοιχούν στις ημέρες, κατά τις 
οποίες δεν παρασχέθηκε εργασία. Η συμπλήρωση των 
σχετικών πεδίων των αναλυτικών καταστάσεων γίνεται 
με διακριτό τρόπο κατά το σύστημα λειτουργίας του 
κάθε ασφαλιστικού οργανισμού.

3. α. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις - εργοδότες, για την 
ασφάλιση στο Τ.Ε.Κ.Α., έχουν τη δυνατότητα, μέσω 
ηλεκτρονικής υπηρεσίας, διαθέσιμης στον δικτυακό 
τόπο του Τ.Ε.Κ.Α. (https://www.teka.gov.gr), να δη-
λώσουν τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών μηνός 
Ιανουαρίου 2022 εργαζομένων τους, οι οποίες καλύ-
πτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό βάσει της 
ρύθμισης του άρθρου 20 του ν. 4892/2022 (Α’ 28). Με 
την είσοδο στην εφαρμογή, η επιχείρηση - εργοδότης 
πιστοποιεί την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και 
συναινεί στην επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων 
του Τ.Ε.Κ.Α., προς τον σκοπό επαλήθευσης των δηλού-
μενων ποσών.

β. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις - εργοδότες, για την ασφά-
λιση στους λοιπούς, πλην Τ.Ε.Κ.Α., ασφαλιστικούς οργα-
νισμούς υποχρεωτικής ασφάλισης της παρ. 1, έχουν τη 
δυνατότητα να τροποποιούν τυχόν υποβληθείσες ανα-
λυτικές καταστάσεις εισφορών που αφορούν στον μήνα 
Ιανουάριο 2022, για τις οποίες ο εργαζόμενος εμπίπτει 
στις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4892/2022 (Α’ 28), 
ώστε να απεικονίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές, οι 
οποίες καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό 
βάσει της ρύθμισης του άρθρου 20 του ν. 4892/2022 
(Α’ 28).

γ. Ποσά ασφαλιστικών εισφορών (ασφαλισμένου και 
εργοδότη), τα οποία έχουν καταβληθεί από την επιχεί-
ρηση - εργοδότη για τον μήνα Ιανουάριο 2022 και τα 
οποία, κατόπιν εφαρμογής της παρ. 2 και των εδαφίων 
α’ και β’ της παρούσας, βαρύνουν τον κρατικό προϋ-
πολογισμό, υπό την προϋπόθεση ότι η μεταφορά των 
αντίστοιχων ποσών προς τον αντίστοιχο ασφαλιστικό 
οργανισμό, σύμφωνα με την παρ. 4, έχει ολοκληρωθεί, 
παραμένουν ως πιστωτικό υπόλοιπο στους ασφαλιστι-
κούς οργανισμούς υποχρεωτικής ασφάλισης της παρ. 1 
και συμψηφίζονται με ασφαλιστικές εισφορές επόμενων 
μισθολογικών περιόδων.

δ. Για τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων του 
άρθρου 20 του ν. 4892/2022 (Α’ 28), οι ασφαλιστικοί ορ-
γανισμοί υποχρεωτικής ασφάλισης της παρ. 1 δύνανται 
να αξιοποιούν πληροφορίες που τηρούνται στα ηλε-
κτρονικά αρχεία τους ή αποστέλλονται σε αυτούς από 
άλλους δημόσιους φορείς.

4. Οι ασφαλιστικοί οργανισμοί υποχρεωτικής ασφά-
λισης της παρ. 1 συγκεντρώνουν και αποστέλλουν στο 
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τα στοι-
χεία των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών σύμφω-
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να με το άρθρο 20 του ν. 4892/2022. Οι επιχορηγήσεις 
που καταβάλλονται στους ασφαλιστικούς οργανισμούς 
υποχρεωτικής ασφάλισης της παρ. 1 και αφορούν την 
κάλυψη των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών του 
πρώτου εδαφίου υπέρ των οργανισμών αυτών, καλύ-
πτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό με ισόποση 
μεταφορά πιστώσεων από τις Γενικές Κρατικές Δαπάνες 
του Υπουργείου Οικονομικών στον προϋπολογισμό του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

5. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, προ-
κύψει ότι οι επιχειρήσεις  - εργοδότες δεν εμπίπτουν 
στο άρθρο 20 του ν. 4892/2022 (Α’ 28), οι ασφαλιστικές 
εισφορές (ασφαλισμένου και εργοδότη) που έχουν κα-
λυφθεί βάσει του ανωτέρω άρθρου καταβάλλονται στο 
Τ.Ε.Κ.Α., στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., στα Ταμεία Επαγγελματικής 
Υποχρεωτικής Ασφάλισης Ν.Π.Ι.Δ., στα υποχρεωτικής 
ασφάλισης Ν.Π.Ι.Δ. εκ μετατροπής βάσει της παρ. 20 του 
άρθρου 6 του ν. 3029/2002 (Α’ 160) και σε κάθε άλλο 
ασφαλιστικό οργανισμό υποχρεωτικής ασφάλισης, πλην 
e- Ε.Φ.Κ.Α., από τις επιχειρήσεις - εργοδότες, σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα για τις ασφαλιστικές εισφορές, επι-
βαρυνόμενες με τον προβλεπόμενο τόκο καθυστέρησης 
λόγω εκπρόθεσμης καταβολής. Μετά την καταβολή των 
ασφαλιστικών εισφορών από τις επιχειρήσεις-εργοδό-
τες, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, οι αντίστοιχες 
καταβληθείσες από τον κρατικό προϋπολογισμό ασφα-
λιστικές εισφορές επιστρέφονται από τον αντίστοιχο 
ασφαλιστικό οργανισμό υποχρεωτικής ασφάλισης της 
παρ. 1 στο Ελληνικό Δημόσιο.

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 άλλο 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, 25 Ιουλίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας και
Οικονομικών Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Υφυπουργός Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ   

 Αριθμ. 79359 (2)
Έγκριση απόφασης της Δημοτικής Επιχείρησης 

Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4555/2018 (Α’ 133).
2. Το άρθρο 280 Ι του ν. 3852/2010 (Α’ 87).
3. Τον ν. 2503/1997 (Α’ 107).
4. Την παρ. 6 του άρθρου 25 του ν. 2738/1999 (Α’ 180).
5. Το π.δ. 141/2010 (Α’ 234).
6. Τα άρθρα 28 και 28Α του ν. 4325/2015 (Α’ 47).
7. Το άρθρο 24 του ν. 4368/2016 (Α’ 21).
8. Την υπ’ αρ. 34019/25-05-2022 απόφαση του Υπουρ-

γού Εσωτερικών, με την οποία ορίστηκε ο Δημήτριος 
Γαζής του Ευαγγέλου ως ασκών καθήκοντα Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακε-
δονίας (Υ.Ο.Δ.Δ. 435).

9. Την παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 1069/1980 (Α’ 191).
10. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), 
το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

11. Την υπ’ αρ. 58673/01-06-2020 απόφαση του Συ-
ντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής 
Μακεδονίας περί έγκρισης της υπ’ αρ. 389/04-11-2019 
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εν θέματι 
Επιχείρησης (Β’ 2340).

12. Την υπ’ αρ. 94/2022 απόφαση (αρ. Πρακτικού 4/
30-03-2022) του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής 
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων.

13. Την υπ’ αρ. 102/2022 απόφαση (αρ. Πρακτικού 10/
23-05-2022) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιω-
αννιτών, με την οποία εγκρίθηκε η ως άνω απόφαση.

14. Την υπ’ αρ. 6337/28-06-2022 βεβαίωση της Δημο-
τικής Επιχείρησης, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αρ. 94/2022 απόφαση (αρ. Πρα-
κτικού 4/30-03-2022) του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννί-
νων, με την οποία τροποποιείται η υπ’ αρ. 389/04-11-2019 
απόφασή του ως προς τον αναπληρωτή του Προέδρου 
της Επιτροπής και ορίζεται ο Βαβάτσικος Μάριος του Πα-
ναγιώτη (ΑΔΤ: ΑΟ 343490/2019), σε αντικατάσταση του 
Τσίμαρη Ιωάννη του Παναγιώτη (ΑΔΤ: ΑΙ 255963/2011).

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 389/04-11-2019 απόφα-
ση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρη-
σης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων (Β’ 2340/2020).

Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται οικονομι-
κή επιβάρυνση του Προϋπολογισμού της Επιχείρησης, 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 6337/28-06-2022 βεβαίωσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ιωάννινα, 20 Ιουλίου 2022

Ο Ασκών καθήκοντα Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΖΗΣ   



 

 

 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ40990 Τεύχος B’ 4005/29.07.2022

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,

*02040052907220004*




