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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Α.1158 (1)
Ανακαθορισμός του χρόνου επικαιροποίησης 

των δημοσιοποιούμενων καταστάσεων ληξιπρό-

θεσμων οφειλών για το έτος 2020.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις:
α) των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 9 του ν. 3943/2011 

«Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των 
ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιό-
τητας Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 66), όπως ισχύ-
ουν μετά την αντικατάστασή τους με το άρθρο 42 του 
ν. 4410/2016 (Α΄ 141),

β) της περιπτ. iv) της Υποπαρ. 2.3 της Παρ. Γ του άρ-
θρου 3 του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - 
Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης 
από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθ-
μίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδό-
τησης» (Α΄ 94),

γ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ,

δ) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση 
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/68 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 137),

ε) του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλ-
λες διατάξεις» (Α΄ 170), όπως ισχύει,

στ) του ν.δ. 356/1974 «Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων 
Εσόδων» (Α΄ 90), όπως ισχύει,

ζ) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94), όπως ισχύει,

η) του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής 
Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιο-
δοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήμα-
τος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 85), 
όπως ισχύει,

θ) του ν. 4620/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και 
ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 43),

ι) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α΄ 181),

ια) του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης» (Α΄ 168), όπως ισχύει,

ιβ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119), όπως ισχύει,

ιγ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121),

ιδ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123), όπως ισχύει.

2. Την υπ’ αρ. ΠΟΛ. 1158/2017 κοινή απόφαση των 
Υφυπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
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νωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών «Καθορισμός 
των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των τεχνικών 
προδιαγραφών, του χρόνου και του τρόπου δημοσιο-
ποίησης στο διαδίκτυο, της διαδικασίας αποστολής της 
ηλεκτρονικής ειδοποίησης, των δεδομένων που δημο-
σιοποιούνται, της διαδικασίας και των προϋποθέσεων 
άρσης ή διόρθωσης της δημοσιοποίησης, των αρμόδιων 
οργάνων για τη διενέργεια της δημοσιοποίησης και την 
άρση αυτής, των οργανωτικών και τεχνικών μέτρων για 
την ασφάλεια της επεξεργασίας και κάθε άλλου ειδικό-
τερου θέματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9, 
παρ. 1, 2 και 4 του ν. 3943/2011» (Β΄ 3634).

3. Την υπ’ αρ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 απόφαση του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
«Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 968 και 1238), όπως ισχύει.

4. Την υπ’ αρ. Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυ-
πουργών» (Β΄ 2901).

5. Την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστο-
λο Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).

6. Την υπ’ αρ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 κοινή 
απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονο-
μικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμ-
ματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Β΄ 130 και Β΄ 372), όπως συ-
μπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α΄ της παρ. 3 του 
άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

7. Την υπ’ αρ. 1/20.1.2016 πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμμα-
τέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του 
ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 
απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανα-
νέωσης θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπ’ αρ. 
5294/2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανα-
νέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

8. Την ανάγκη μεταβολής, για εξαιρετικούς λόγους, για 
το ημερολογιακό έτος 2020, της ημερομηνίας επικαι-
ροποίησης των καταστάσεων των δημοσιοποιούμενων 
οφειλών, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες 
που έχουν διαμορφωθεί λόγω των μέτρων που έχουν 
ληφθεί για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την 
πανδημία του κορωνοϊού COVID-19.

9. Tο γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο
1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. ΠΟΛ. 

1158/2017 (Β΄ 3634) κοινής απόφασης των Υφυπουργών 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης και Οικονομικών προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Εξαιρετικά, για το ημερολογιακό έτος 2020, οι καταστά-
σεις που έχουν δημοσιοποιηθεί επικαιροποιούνται στις 
30 Οκτωβρίου 2020.».

2. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός  Εργασίας
Οικονομικών  και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Ι

Αριθμ. 66771 ΕΞ 2020 (2)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 

του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. 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).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Δι-
αχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Μισθο-
λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις της 
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176).

3. Την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 35, των παρ. 1 και 
2 του άρθρου 36 και την περ. ι της παρ. 1 του άρθρου 
37 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α΄ 133).

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

5. Την υπ’ αρ. 27871 ΕΞ 2020/6.3.2020 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Διορισμός της Πηνελόπης Πα-
γώνη του Σωτηρίου σε θέση Υπηρεσιακής Γραμματέως 
του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 185).

6. Την υπ’ αρ. 2/31029/ΔΕΠ/6.5.2016 εγκύκλιο της Δι-
εύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής.

7. Την υπ’ αρ. 145311ΕΞ2019/19.12.2019 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Κατανομή των πιστώσεων του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Υπουργεί-
ου Οικονομικών σε επιμέρους ελαχιστοβάθμιους αναλυ-
τικούς λογαριασμούς εξόδων».

8. Τα υπ’ αρ. 139441ΕΞ2019/6.12.2019 και 53404ΕΞ2020/
1.6.2020 και έγγραφα της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιο-
νομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού, με τα οποία μας 
γνωστοποιείται ότι παρίσταται ανάγκη παροχής εργασί-
ας πέραν από το κανονικό ωράριο, για υπαλλήλους της 
ανωτέρω Γενικής Διεύθυνσης, προκειμένου να αντιμε-
τωπισθούν έγκαιρα έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που 
υπόκεινται σε ανελαστικές προθεσμίες, και ειδικότερα 
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μεταξύ άλλων για: την κατάρτιση και παρακολούθηση 
Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης και του Μ.Π.Δ.Σ., 
τη συλλογή και επεξεργασία δημοσιονομικών στοιχείων, 
την αναμόρφωση και την παρακολούθηση εφαρμογής 
της εισοδηματικής πολιτικής που αφορά σε λειτουργούς 
του δημοσίου, την επισκόπηση των δαπανών φορέων 
της Γενικής Κυβέρνησης, την προετοιμασία μετάβασης 
σε προϋπολογισμό επιδόσεων, την απαιτούμενη συνερ-
γασία με τους εκπροσώπους των θεσμών για την παροχή 
στοιχείων και για την εφαρμογή των δράσεων που συν-
δέονται με τις υποχρεώσεις της χώρας στο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού εξαμήνου και της ενισχυμένης εποπτείας, 
καθώς και για την επεξεργασία των νομοσχεδίων, τρο-
πολογιών και λοιπών κανονιστικών πράξεων.

9. Το υπ’ αρ. 55698ΕΞ2020/4.6.2020 έγγραφο της Αυ-
τοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Ορ-
γάνωσης.

10. Την υπ’ αρ. 62187ΕΞ2020/19.6.2020 απόφαση δέ-
σμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχεί-
ρισης του Υπουργείου Οικονομικών, που αφορά υπε-
ρωριακή εργασία υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης 
Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΑΔΑ: Ψ97ΓΗ-95Σ).

11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκα-
λείται συνολική δαπάνη εκατόν οκτώ χιλιάδων ευρώ 
(108.000 €) περίπου, η οποία θα καλυφθεί από τις εγγε-
γραμμένες πιστώσεις Ειδικού Φορέα 1023-204-0000000 
και λογαριασμό 2120201001 του Υπουργείου Οικονομι-
κών, οικονομικού έτους 2020, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπερω-
ριακής εργασίας, για εκατόν πενήντα (150) υπαλλήλους 
της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολιτικής και 
Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, 
για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της πα-
ρούσας σε ΦΕΚ και έως 31.12.2020 και για μέχρι εκατόν 
είκοσι (120) ώρες συνολικά ο καθένας.

Ειδικότερα, η ανωτέρω υπερωριακή εργασία αφορά 
τις εξής Υπηρεσίες της εν λόγω Γενικής Διεύθυνσης:

α) Γραφείο Γενικής Διευθύντριας
β) Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης
γ) Διεύθυνση Προγραμματισμού και Δημοσιονομικών 

Στοιχείων
δ) Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής
ε) Διεύθυνση Επεξεργασίας Νομοθετικών Πράξεων 

και Κανονιστικών Διοικητικών Πράξεων

στ) Διεύθυνση Αξιολόγησης Δράσεων Γενικής Κυβέρ-
νησης

2. Οι ανωτέρω υπάλληλοι δικαιούνται υπερωριακής 
αποζημίωσης, μόνο στην περίπτωση που δεν είναι δικαι-
ούχοι άλλης υπερωριακής αποζημίωσης από οποιονδή-
ποτε φορέα για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Στην ανωτέρω υπερωριακή εργασία, η οποία θα πραγ-
ματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες, μπορούν να με-
τέχουν και περισσότεροι υπάλληλοι, καθώς και αποσπα-
σμένοι, εντός του ανωτέρω συνολικού αριθμού ωρών, 
που εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση.

Η κατανομή των ωρών, η συγκρότηση του συνεργείου 
και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών που θα 
πραγματοποιηθούν θα γίνει με ευθύνη των Προϊσταμέ-
νων των Διευθύνσεων. Οι αποφάσεις αυτές θα κοινο-
ποιούνται στο Γραφείο της Υπηρεσιακής Γραμματέως, 
στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής 
Πολιτικής και στην Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρώπινου 
Δυναμικού και Οργάνωσης.

Με την ολοκλήρωση της υπερωριακής εργασίας, η 
εκτέλεση των προαναφερόμενων εργασιών και η παρά-
δοση του έργου θα βεβαιώνεται εγγράφως στην Αυτοτε-
λή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, 
με ευθύνη των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2020

Η Υπηρεσιακή Γραμματέας

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΑΓΩΝΗ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(3)
Στην υπ’ αρ. 3502/5.5.2020 απόφαση της Συντονίστρι-

ας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, που δημοσιεύ-
θηκε στο ΦΕΚ Β΄ 2222, στη σελίδα 22757, στη β΄ στήλη, 
στον 19ο στίχο εκ των κάτω, διορθώνεται:

το εσφαλμένο:
«Ηράκλειο, 5 Μαΐου 2929»
στο ορθό:
«Ηράκλειο, 5 Μαΐου 2020».

(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
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*02027450407200004*

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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