
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    5003 
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 4082/26.7.2022 κοι-

νής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, 

Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης, Εσωτερι-

κών, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατεί-

ας «Ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας της ειδι-

κής ηλεκτρονικής εφαρμογής του άρθρου 80 του 

ν. 4954/2022 (Α’ 136)» (Β’ 3982), όπως τροποποι-

ήθηκε και ισχύει. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 «Συμπληρωματικά 

μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχε-
τικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του 
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής 
για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους 
επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης - Διατάξεις σχε-
τικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων 
και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων 
βουλευτών και αιρετών - Λοιπές επείγουσες διατάξεις» 
(Α’ 136) και ιδίως της παρ. 10, όπως συμπληρώθηκε με 
το άρθρο 85 του ν. 4985/2022 (Α’ 203),

β) 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 (Γενικός Κα-
νονισμός Προστασίας Δεδομένων - ΓΚΠΔ/General Data 
Protection Regulation - GDPR) (L 119),

γ) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρο-
νικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

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) 2016/680 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις (Α’ 137),

ε) του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του 
Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή δι-
ακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επεί-
γοντα ζητήματα» (Α’ 134),

στ) του ν. 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της 
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριό-
τητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσω-
μάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 139),

ζ) του ν. 3783/2009 «Ταυτοποίηση των κατόχων και 
χρηστών εξοπλισμού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 136),

η) του ν. 3446/2006 «Οργάνωση και λειτουργία αρχών 
ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων - Ρυθμίσεις για τις 
επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις» (Α’ 49), 

θ) του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, 
Α’ 47),

ι) του ν.δ. 127/1969 «Περί αποδεικτικής ισχύος των 
Αστυνομικών Ταυτοτήτων» (Α’ 29),

ια) του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155), 

ιβ) του π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δι-
καιοσύνης» (Α’ 7),

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

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

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

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

ιζ) του 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),
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ιη) του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονο-
μασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (Α’ 159),

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

κ) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσω-
τερικών» (Α’ 180),

κα) του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151), 

κβ) του π.δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνι-
κής Αστυνομίας» (Α’ 281),

κγ) του π.δ. 51/2012 «Προσαρμογή της ελληνικής νο-
μοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 
2006, όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2008/65/ΕΚ 
της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008, 2009/113/ΕΚ της 
Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2009 και 2011/94/ΕΕ 
της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2011» (Α’ 101) και

κδ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση 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).

2. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

3. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό 
Επικρατείας» (Β’ 2902).

4. Την υπ’ αρ. 80/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας 
του Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου» (Β’ 3058).

5. Την υπ’ αρ. 38428/29.10.2021 απόφαση του Υπουρ-
γού Επικρατείας «Κανόνες για την παροχή ψηφιακών 
δημόσιων υπηρεσιών» (Β’ 5231).

6. Την υπ’ αρ. 6810/9.3.2021 απόφαση του Υπουργού 
Επικρατείας «Λειτουργία Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας 
(Ε.Μ.Επ.)» (Β’ 988).

7. Την υπ’ αρ. 247/8.3.2021 κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Προστασίας του Πολίτη και Επικρατείας «Ηλεκτρο-
νική υπηρεσία για τη δήλωση απώλειας του δελτίου 
αστυνομικής ταυτότητας στη θυρίδα της Ελληνικής 
Αστυνομίας, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δη-
μόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ)» (Β’ 968).

8. Την υπ’ αρ. 3981/25.12.2020 απόφαση του Υπουρ-
γού Επικρατείας «Παροχή υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης 
Χρηστών OAuth. 2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα Τρί-
των Φορέων» (Β’ 762).

9. Την υπ’ αρ. 29810/23.10.2020 απόφαση του Υπουρ-
γού Επικρατείας «Διαδικασία αυθεντικοποίησης υπαλλή-
λων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες υπηρε-
σίες» (Β’ 4798).

10. Την υπ’ αρ. 118944/23.10.2019 απόφαση του Υπουρ-
γού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικό-
τητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστη-
μάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

11. Την υπ’ αρ. 4082/26.7.2022 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Δι-

καιοσύνης, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών 
και Επικρατείας «Ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας της 
ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του άρθρου 80 του 
ν. 4954/2022 (Α’ 136)» (Β’ 3982), όπως τροποποιήθηκε 
με την υπ’ αρ. 4701/2022 (Β’ 5128) κοινή υπουργική από-
φαση και ισχύει.

12. Την ανάγκη εξειδίκευσης της διαδικασίας του ελέγ-
χου ταυτοποίησης του προσώπου μέσω του επαληθευ-
μένου ψηφιακού εγγράφου της εφαρμογής με τα ταυτο-
ποιητικά στοιχεία του φυσικού προσώπου της παρ. 3 του 
άρθρου 80 του ν. 4954/2022 (Α’ 136), από τα πιστωτικά 
ιδρύματα και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς καθώς 
και από τους παρόχους υπηρεσιών σταθερής και κινητής 
τηλεφωνίας, πρόσβασης στο διαδίκτυο και συνδρομητι-
κής τηλεόρασης, της διαδικασίας τήρησης του ψηφιακού 
εγγράφου από τους ως άνω φορείς μετά τον έλεγχο, και 
την ανάγκη εξειδίκευσης της διαδικασίας άντλησης των 
ταυτοποιητικών στοιχείων του εκδοθέντος εγγράφου 
της παρ. 3 για την ολοκλήρωση του ελέγχου, προς διευ-
κόλυνση των συναλλασσόμενων.

13. Την υπό στοιχεία 44256ΕΞ/27.10.2022 εισήγηση 
δημοσιονομικών επιπτώσεων της ΓΔΟΔΥ του Υπουρ-
γείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την 
οποία δεν προκύπτουν δημοσιονομικές επιπτώσεις 
πέραν αυτών που έχουν περιγραφεί στην υπό στοιχεία 
41336 ΕΞ2022/13.10.2022 Εισήγηση Δημοσιονομικών 
Επιπτώσεων της Διεύθυνσής μας επί του άρθρου «Ρυθ-
μίσεις λειτουργίας της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής 
του άρθρου 80 του ν. 4954/2022»., αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποιείται η υπ’ αρ. 4082/26.7.2022 κοινή απόφα-

ση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, 
Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών 
και Επικρατείας «Ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας της 
ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του άρθρου 80 του 
ν. 4954/2022 (Α’ 136)» (Β’ 3982), ως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, ως εξής:

1. Μετά το άρθρο 4 της υπ’ αρ. 4082/26.7.2022 (Β’ 3982) 
κοινής απόφασης, προστίθεται άρθρο 4Α, σχετικά με 
την διαδικασία ελέγχου ταυτοποίησης από πιστωτικά 
ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς κατά την 
έννοια των παρ. 2 και 3, αντίστοιχα, του άρθρου 3 του 
ν. 4557/2018 (Α’ 139) ή παρόχους υπηρεσιών σταθερής 
και κινητής τηλεφωνίας, πρόσβασης στο διαδίκτυο και 
συνδρομητικής τηλεόρασης, οι οποίοι υπέχουν υποχρέ-
ωση τήρησης φωτοαντίγραφου του δελτίου αστυνομι-
κής ταυτότητας ή στοιχείων αυτού, το οποίο έχει ως εξής:

«Άρθρο 4Α
Διαδικασία επίδειξης εγγράφου σε φορείς 
που υπέχουν υποχρέωση τήρησης στοιχείων 
ταυτοποίησης

1. Εφόσον πρόκειται για πιστωτικά ιδρύματα ή χρημα-
τοπιστωτικούς οργανισμούς κατά την έννοια των παρ. 2 
και 3 του άρθρου 3 του ν. 4557/2018 (Α’ 139) ή παρόχους 
υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, πρόσβα-
σης στο διαδίκτυο και συνδρομητικής τηλεόρασης, οι 
οποίοι υπέχουν υποχρέωση τήρησης φωτοαντίγρα-
φου του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή στοιχείων 
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αυτού, ο έλεγχος ταυτοποίησης πραγματοποιείται με 
επίδειξη του εγγράφου της παρ. 3 του άρθρου 80 του 
ν. 4954/2022. Στην συνέχεια, το εξουσιοδοτημένο πρό-
σωπο των φορέων της προηγούμενης παραγράφου κα-
ταχωρίζει στο εξουσιοδοτημένο σύστημα του φορέα τον 
αριθμό του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του φυσι-
κού προσώπου και αποστέλλεται στην κινητή συσκευή 
του τελευταίου, μέσω σχετικής ειδοποίησης, αριθμός 
ασφαλείας, τον οποίο το φυσικό πρόσωπο γνωστοποιεί 
στο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και πραγματοποιείται η 
άντληση, μέσω διαλειτουργικότητας ή διεπαφών προ-
γραμματισμού εφαρμογών (Αpplication Programming 
Interfaces - API’s), των στοιχείων της παρ. 3 του άρθρου 
80 του ν. 4954/2022 (Α’ 136), ή εγγράφου που φέρει ιδίως 
τα στοιχεία της παρ. 3 του άρθρου 80 ως άνω.

2. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας άντλησης 
του ανωτέρω εγγράφου κατά τα ως άνω, το εκδοθέν 
έγγραφο τηρείται στα πληροφοριακά συστήματα των 
φορέων της παρ. 1 με δική τους ευθύνη, για όσο χρόνο 
απαιτείται.

3. Η τήρηση του ως άνω εγγράφου από τους παραπά-
νω φορείς είναι ισοδύναμη με την τήρηση φωτοαντιγρά-
φου του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή στοιχείων 
αυτού.»

Άρθρο 2
Τροποποιείται η υπ’ αρ. 4082/26.7.2022 κοινή απόφα-

ση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, 
Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών 
και Επικρατείας «Ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας της 
ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του άρθρου 80 του 
ν. 4954/2022 (Α’ 136)» (Β’ 3982), ως εξής:

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 8 της υπ’ αρ. 4082/26.7.2022 
κοινής απόφασης (Β’ 3982), διαγράφεται ο αριθμός του 
νόμου «4577» και αντικαθίσταται στον ορθό αριθμό 
«4557» και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Ειδικά για τις συναλλαγές των φυσικών προσώπων: 
α) με πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοπιστωτικούς οργα-
νισμούς κατά την έννοια των παρ. 2 και 3, αντίστοιχα, του 
άρθρου 3 του ν. 4557/2018 (Α’ 139) και β) με παρόχους 
υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, η δυνα-
τότητα επίδειξης εγγράφων σύμφωνα με το άρθρο 4 της 
παρούσας εκκινεί την 1η.11.2022.».

2. Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ’ αρ. 4082/26.7.2022 
(Β’ 3982) κοινή υπουργική απόφαση.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει την 1η Νο-
εμβρίου 2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Οκτωβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός   
Οικονομικών  Προστασίας του Πολίτη

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Υφυπουργός  
Προστασίας του Πολίτη  Δικαιοσύνης

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Εσωτερικών  Υποδομών και Μεταφορών

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Επικρατείας

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ   
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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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