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Αριθμ. 2/18649/0025 
Διαδικασία ηλεκτρονικής βεβαίωσης και διαγρα-

φής οφειλών εγγυημένων από το Ελληνικό Δη-

μόσιο.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 108 και της παρ. 4 του 

άρθρου 101 του ν. 4549/2018, «Διατάξεις για την ολο-
κλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και 
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαί-
σιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές 
διατάξεις» (Α΄ 105). 

2. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατά-
ξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 94). 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 1-3 του ν. 4354/2015 «Δια-
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176), όπως ισχύει, σε συνδυασμό 
με το άρθρο 10 του ν. 3656/2003 (Α΄ 157).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 126 του ν. 4270/2014 «Αρ-
χές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμά-
τωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) Δημόσιο Λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 143). 

5. Τις διατάξεις του ν. 3979/2011) «Για την ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 138). 

6. Τις διατάξεις του ν. 2472/1997 «Προστασία του 
ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα» (Α΄ 50), όπως ισχύει μετά τη θέση σε ισχύ 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679-GDPR. 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 1957/1991 «Περί 
μεταφοράς εμπράγματων ασφαλειών στο Δημόσιο ατε-
λώς» (Α΄ 114).

8. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Κώδικας Εισπράξεως 
Δημοσίων Εσόδων» (Κ.Ε.Δ.Ε) (Α΄ 90). 

9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679-GDPR του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 
2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 
της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτή-
ρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Κανο-
νισμός για την Προστασία Δεδομένων). 

10. Το 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). 

11. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α΄ 181), όπως ισχύει. 

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

13. Το π.δ. 16/1989 «Κανονισμός λειτουργίας Δημόσι-
ων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), των Τοπικών Γρα-
φείων και καθήκοντα υπαλλήλων» (Α΄ 6). 

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

15. Την υπ’ αρ. 340/18.7.2019 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Θεόδωρο 
Σκυλακάκη» (Β΄ 3051). 

16. Την υπ’ αρ. Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» 
(Β’ 2902). 

17. Την υπ’ αρ. 1197/16.05.2019 απόφαση του Διοικητή 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία 
βεβαίωσης εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων και δια-
δικασία μείωσης εσόδων με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω 
των υπηρεσιών της διαλειτουργικότητας, κατ’ εφαρμογή 
της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ Α΄ 90) 
Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Β΄ 1911). 

18. Την υπ’ αρ. 2/76040/0025/9.10.2019 απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομικών «Διαδικασία ηλεκτρονικής 
βεβαίωσης και διαγραφής οφειλών εγγυημένων από το 
Ελληνικό Δημόσιο» (Β΄ 3832). 

19. Την υπ’ αρ. 2/478/0025/4.1.2006 υπουργικής από-
φασης «Διαδικασία βεβαίωσης και διαγραφής οφειλών 
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εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο» (Β΄ 16), όπως 
συμπληρώθηκε με την υπ’ αρ. 2/8174/0025/12.2.2008 
(Β΄ 308) όμοια. 

20. Το γεγονός ότι οι ρυθμίσεις της παρούσας αναφο-
ρικά με την θεσπιζόμενη ηλεκτρονική διαδικασία κατα-
πτώσεων ανταποκρίνονται στις δεσμεύσεις που έχουν 
αναληφθεί στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης το οποίο 
συνιστά προαπαιτούμενη ενέργεια του από 18.1.2018 
Μνημονίου Συνεννόησης για τη βελτίωση της διαχείρι-
σης των κρατικών εγγυήσεων, αποφασίζουμε: 

Α. Διαδικασία ηλεκτρονικής βεβαίωσης και διαγραφής 
οφειλών δανείων εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο 
(ΕΔ): 

1. Οι νομιμοποιούμενοι για την υποβολή αιτήματος κα-
τάπτωσης φορείς (Α.Κ.Φ.) καθώς και οι ειδικοί και καθολι-
κοί διάδοχοι αυτών, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται 
κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία, υποβάλλουν 
ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφο-
νται στο Κεφάλαιο Β της παρούσας απόφασης, τα οποία 
ενσωματώνονται στον ηλεκτρονικό φάκελο δικαιολογη-
τικών (e-repository) του Ολοκληρωμένου Πληροφορι-
ακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ) 
με μέριμνα της Διεύθυνσης Υποστήριξης Λειτουργίας 
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσιονομικού Τομέα 
(ΔΥΛΠΣΔΤ) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουρ-
γείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 

Στον ηλεκτρονικό φάκελο δικαιολογητικών, ο οποίος 
δεν αποτελεί εισερχόμενο αίτημα κατάπτωσης, αποδίδε-
ται από το σύστημα αριθμός αποδεικτικού ηλεκτρονικής 
υποβολής, ο οποίος συνδέεται στη συνέχεια με συγκε-
κριμένο αίτημα κατάπτωσης. 

Στον ηλεκτρονικό φάκελο δικαιολογητικών έχουν πρό-
σβαση η Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης 
Κεφαλαίων (ΔΚΕΚΚ), ο Α.Κ.Φ. μόνο για τον φάκελο που 
τους αφορά, καθώς και οι Δ.Ο.Υ. και η Γενική Διεύθυν-
ση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου 
Οικονομικών. 

Οι Α.Κ.Φ. υποβάλλουν στη ΔΚΕΚΚ ηλεκτρονικό αρχείο 
με αιτήματα καταπτώσεων μετά την υποβολή ηλεκτρο-
νικού φακέλου δικαιολογητικών, βάσει των προδιαγρα-
φών που έχουν καθοριστεί σε συνεργασία με τις αρμό-
διες υπηρεσίες και έχουν υλοποιηθεί στο ΟΠΣΔΠ.

Με τη φόρτωση του ηλεκτρονικού αρχείου καταπτώ-
σεων στο ΟΠΣΔΠ, αυτόματα αποδίδεται πρωτόκολλο για 
κάθε αίτημα κατάπτωσης που περιλαμβάνεται σε αυτό, 
το οποίο αποτελεί όχληση κατά το νόμο και επιφέρει τα 
αποτελέσματα του άρθρου 143 περ. β΄ του ν. 4270/2014. 

Τυχόν διευκρινήσεις και λοιπά στοιχεία που απαιτού-
νται συμπληρωματικά, ζητούνται από τους Α.Κ.Φ. μέσω 
ηλεκτρονικής ή φυσικής αλληλογραφίας, υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά από τον Α.Κ.Φ. και ενσωματώνονται στον 
ηλεκτρονικό φάκελο δικαιολογητικών, με παράλληλη 
ενημέρωση από τον Α.Κ.Φ. της ΔΚΕΚΚ για την ολοκλή-
ρωση της ενσωμάτωσής τους. 

Ο ηλεκτρονικός φάκελος δικαιολογητικών παραμένει 
διαθέσιμος ηλεκτρονικά για 12 έτη από την ημέρα που 
ενσωματώνεται στο ΟΠΣΔΠ. Σε περίπτωση που ασκηθεί 

αγωγή ή ανακοπή διατηρείται για επιπλέον 20έτη εκτός 
on line διαδικασιών μετά την αμετάκλητη περαίωση της 
δίκης ή την εξόφληση της απαίτησης καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο και αντίγραφα αυτού διατίθενται εντός 5 ημερών 
όποτε ζητηθεί από την ΔΚΕΚΚ ή την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή τη 
Γ.Δ.Ο.Υ. ή τον Α.Κ.Φ. 

2. Η ΔΚΕΚΚ διενεργεί σε εύλογο χρονικό διάστημα 
τον έλεγχο της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων 
χορήγησης της εγγύησης του ΕΔ και προβαίνει αμελητί, 
προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), στην ηλεκτρονική βεβαίωση, μέσω 
του ΟΠΣΔΠ, σε βάρος των δανειοληπτών καθώς και των 
τυχόν συνυπόχρεων και εγγυητών των εγγυημένων από 
το ΕΔ δανείων συντάσσοντας το σχετικό ηλεκτρονικό 
παραστατικό βεβαίωσης της απαίτησης του Δημοσίου. 
Η εν συνεχεία καταχώρηση των στοιχείων του νομίμου 
τίτλου στα βιβλία εισπράξεων εσόδων πραγματοποι-
είται ηλεκτρονικά και εκδίδεται Αριθμός Τριπλότυπης 
Βεβαίωσης (Α.Τ.Β.). Η ΔΚΕΚΚ μέσω του πληροφοριακού 
συστήματος παραλαμβάνει ηλεκτρονικά τον Α.Τ.Β. και 
κάθε άλλο συνοδευτικό έγγραφο το οποίο αποδεικνύ-
ει την απαίτηση του Δημοσίου. Ο Α.Κ.Φ. ενημερώνεται 
ηλεκτρονικά για τη βεβαίωση των εγγυημένων από το 
Ελληνικό Δημόσιο απαιτήσεών του μέσω της ΔΚΕΕΚ. 

3. Οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. έχουν πρόσβαση στον ηλεκτρο-
νικό φάκελο δικαιολογητικών (e-repository) των υπόχρε-
ων προσώπων, σε βάρος των οποίων υφίσταται νόμιμος 
τίτλος είσπραξης. 

Οι Δ.Ο.Υ. υποχρεούνται αμέσως μετά την καταχώρηση 
των στοιχείων του νομίμου τίτλου στα βιβλία εισπράξε-
ων εσόδων κατ΄ άρθρο 2 παρ. 2 και 3 του ν.δ. 356/1974 
(ΚΕΔΕ), όπως ισχύει κάθε φορά, να διενεργούν, σύμφωνα 
με την υπ’ αρ. 1197/16.5.2019 (Β΄ 1911) απόφαση του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, 
όπως ισχύει κάθε φορά, όλες τις προβλεπόμενες από τον 
Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και λοι-
πές συναφείς διατάξεις ενέργειες, για τη διασφάλιση και 
είσπραξη των απαιτήσεων αυτών, καθώς και την πλήρη 
υποκατάσταση των δικαιωμάτων του ΕΔ στις εμπράγ-
ματες και ενοχικές ασφάλειες.

4. Η Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Οικονομικών έχει πρόσβα-
ση στα απαραίτητα δικαιολογητικά του ηλεκτρονικού 
φακέλου δανειολήπτη (e-repository) ώστε να προβεί 
στην έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής ή εντο-
λών προς την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ). 

5. Η διάταξη του άρθρου 102 του ν. 4549/2018, όπως 
κάθε φορά ισχύει, εφαρμόζεται και στις διαδικασίες που 
διεξάγονται ηλεκτρονικά. 

Ως προς τα αιτήματα καταπτώσεων δανείων φυσικών 
προσώπων, η ΔΚΕΚΚ προβαίνει στη σύνταξη Ατομικού 
Φύλλου Έκπτωσης (ΑΦΕΚ) για τη διαγραφή της βεβαιω-
μένης απαίτησης και τυχόν εντολών πληρωμής, οι οποίες 
λόγω κατάπτωσης της εγγύησης, ανακαλούνται. Η πράξη 
ανάκλησης κοινοποιείται στον Α.Κ.Φ. 

Ως προς τα αιτήματα καταπτώσεων επιχειρηματικών 
δανείων, διενεργείται σχετική επισημείωση στο ΟΠΣΔΠ 
με παράλληλη απόρριψη του σχετικού αιτήματος κα-
τάπτωσης και ταυτόχρονα ενημερώνεται ο Α.Κ.Φ., για 
την ελευθέρωση του ΕΔ από την εγγυητική του ευθύνη.
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Σε περίπτωση που εκ των υστέρων, και πάντως μέσα 
στα χρονικά όρια διατήρησης του φακέλου σε ηλεκτρο-
νική ή φυσική μορφή κατά το τελευταίο εδάφιο της πα-
ραγράφου 1 του κεφαλαίου Α της παρούσας, προκύψει 
αναίτια πληρωμή προς τον Α.Κ.Φ. (Πιστωτικό Ίδρυμα 
κ.α.), αυτός υποχρεούται εντός δύο (2) μηνών από τη 
λήψη της σχετικής ειδοποίησης από τη ΔΚΕΚΚ να επι-
στρέψει ως αχρεωστήτως καταβληθέν το εν λόγω ποσό. 
Σε διαφορετική περίπτωση, η Διεύθυνση προβαίνει στην 
κατά νόμο Βεβαίωση των σχετικών ποσών σε βάρος του 
αιτούντος την κατάπτωση δανειστή ή δίνει εντολή στην 
ΤτΕ για τη χρέωση του λογαριασμού που τηρεί σε αυτήν 
και την αποβεβαίωση του δανειολήπτη. Η υποβολή κα-
θενός αιτήματος κατάπτωσης από τους Α.Κ.Φ. συνιστά, 
χωρίς άλλη διαδικασία, εξουσιοδότηση του Ελληνικού 
Δημοσίου προς την ΤτΕ να δέχεται από τη ΔΚΕΚΚ εντο-
λές χρέωσης των λογαριασμών που τηρούν σε αυτήν, 
εφόσον υποβληθεί προς αυτήν αιτιολογημένο αίτημα.

Η ΤτΕ ενημερώνει τη ΔΚΕΚΚ για τα ποσά (αντίγραφο 
κίνησης λογαριασμού) και τους Α.Κ.Φ. από τους οποίους 
έχουν επιστραφεί ποσά. Για την ηλεκτρονική μορφή των 
αρχείων, η ΔΚΕΚΚ ενημερώνει σχετικά με έγγραφό της 
τον εκάστοτε Α.Κ.Φ.. 

Η ίδια διαδικασία απαιτείται και σε περίπτωση μερικής 
ανάκλησης ήδη βεβαιωμένης απαίτησης. 

6. Αρμόδια για τη βεβαίωση των ληξιπρόθεσμων οφει-
λών που προκύπτουν από τα δάνεια που χορηγήθηκαν 
σε Έλληνες Ρομά και σε παλιννοστούντες ομογενείς και 
γενικά για τη διαδικασία βεβαίωσης είναι η Δ.Ο.Υ. που 
υπάγεται η χρηματοδοτούμενη κατοικία. 

7. Η ΔΚΕΚΚ ενημερώνεται για την είσπραξη βεβαιωθέ-
ντων οφειλών σε ηλεκτρονική μορφή για κάθε ιδιώτη, 
μέσω της αντίστοιχης λειτουργικότητας του ΟΠΣΔΠ. 

8. Ο Α.Κ.Φ. ενημερώνεται ηλεκτρονικά από την ΔΚΕΕΚ 
για την εξόφληση των από το Ελληνικό Δημόσιο εγγυη-
μένων απαιτήσεών του. 

Β. Δικαιολογητικά που υποβάλλονται στον ηλεκτρονι-
κό φάκελο (e-repository): 

Για τη διενέργεια του απαιτούμενου ελέγχου από τη 
ΔΚΕΚΚ, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, όσο και για τη 
διασφάλιση των δικαιωμάτων του ΕΔ κατά την είσπραξη 
των απαιτήσεων, τα δικαιολογητικά που υποβάλλει ο 
αιτών την κατάπτωση φορέας, για να ενσωματωθούν 
στον ηλεκτρονικό φάκελο δικαιολογητικών, είναι τα εξής: 

Ι. Καταπτώσεις δόσεων δανείων Φυσικών Προσώπων
Για τα αιτήματα καταπτώσεων που αφορούν δόσεις 

δανείων υποβάλλονται ηλεκτρονικά άπαξ τα παρακάτω 
δικαιολογητικά: 

1. Αντίγραφα των αποφάσεων έγκρισης χορήγησης 
δανείου από την αρμόδια Δημόσια Υπηρεσία.

2. Αναλυτική Κατάσταση Οφειλών, η οποία θα πρέ-
πει υποχρεωτικά να εμφανίζει τη συνολική απαίτηση 
του αιτούντος κατά του ΕΔ, επιμερισμένη σε κεφάλαιο, 
συμβατικούς τόκους, τόκους υπερημερίας και έξοδα 
αναγγελίας κλεισίματος λογαριασμού και να φέρει τις 
υπογραφές των αρμοδίων υπαλλήλων με την αναγραφή: 
«Βεβαιώνεται ότι η απαίτηση του αιτούντος την κατά-

πτωση φορέα κατά του ΕΔ απορρέει από την ανωτέρω 
δανειακή σύμβαση και έχει προκύψει από τα τηρούμενα 
εκ του νόμου εμπορικά βιβλία του αιτούντος την κατά-
πτωση φορέα».

3. Αντίγραφα όλων των δανειακών συμβάσεων και των 
παρεπομένων / πρόσθετων αυτών συμβάσεων, ώστε να 
διασφαλίζεται η γνώση του συνόλου των συμβατικών 
σχέσεων και δικαιωμάτων που στεγάζονται κάτω από 
την σύμβαση, με την οποία συνδέεται η εγγυημένη από 
το ΕΔ απαίτηση.

4. Αντίγραφα όλων των τυχόν συμβάσεων ρύθμισης 
που υπεγράφησαν, ώστε να γίνονται γνωστοί οι όροι τυ-
χόν ρυθμίσεων (που εδράζονται σε διοικητικές ρυθμίσεις 
ή νόμους ή απλά αποτελούν συμφωνίες των πιστωτών με 
τους αιτούντες την κατάπτωση φορείς) και είναι εφικτή η 
διαπίστωση αν στα πλαίσια των ρυθμίσεων αυτών έχουν 
παραβιασθεί οι διατάξεις των νομοθετικών - διοικητικών 
ρυθμιστικών πράξεων ή αν υφίστανται καταχρηστικοί 
όροι ή όροι που βλάπτουν έμμεσα ή άμεσα τα συμφέ-
ροντα του ΕΔ (ως εγγυητή).

5. Ενημέρωση για το σύνολο των ασφαλειών (ενοχικών 
και εμπράγματων) που συνδέονται με το δάνειο (εγγυ-
ημένο και ανεγγύητο μέρος) με τα αντίστοιχα δικαιολο-
γητικά (συμβάσεις προσωπικών εγγυήσεων, συμβάσεις 
ενεχυρίασης απαιτήσεων, υποθήκες, προσημειώσεις επί 
ακινήτων, πιστοποιητικά υποθηκοφυλακείου / κτηματο-
λογικού γραφείου κ.λπ.). Ειδικότερα:

- Σε περίπτωση που υπάρχουν ασφάλειες του δανεί-
ου υπέρ του αιτούντος την κατάπτωση φορέα από την 
κατάπτωση, στις οποίες το ΕΔ υποκαθίσταται εκ του νό-
μου, έστω και μερικώς, θα πρέπει να προσδιορίζονται 
επακριβώς τα στοιχεία αυτών και να συνυποβάλλονται 
τα αντίγραφα των ασφαλειών (περιλήψεων υποθηκών, 
προσημειώσεων, που τηρούνται στο Υποθηκοφυλακείο/
Κτηματολογικό Γραφείο, συμβάσεων ενεχυριάσεων, συμ-
βάσεων προσωπικών εγγυήσεων κ.α.), ώστε άμεσα όπως 
απαιτείται, να είναι δυνατή η υποκατάσταση του ΕΔ στα 
δικαιώματα των αιτούντων την κατάπτωση φορέων και 
η εφαρμογή του άρθρου 13 του ν. 1957/1991, δηλαδή η 
σημείωση στο βιβλίο υποθηκών του Υποθηκοφυλακεί-
ου / Κτηματολογικού Γραφείου της γενομένης υποκα-
τάστασης προς διασφάλιση των συμφερόντων του ΕΔ.

- Πλήρη στοιχεία των τυχόν συνοφειλετών και εγγυη-
τών που εμφανίζονται στη σύμβαση του δανείου ή πρό-
σθετων / παρεπόμενων πράξεων, καθώς και το ποσό/
ποσοστό της ευθύνης του καθενός.

- Στις περιπτώσεις θανάτου των δανειοληπτών και των 
συνυπόχρεων των εγγυημένων από το ΕΔ δανείων, ο 
Α.Κ.Φ., υποχρεούται να γνωρίσει στην ΔΚΕΚΚ τα πλήρη 
στοιχεία των κληρονόμων (Ονοματεπώνυμο και Α.Φ.Μ.) 
για την Α΄ τάξη, οι οποίοι αφού τους έχει γίνει γνωστό 
ότι κληρονομούν το χρέος δεν έχουν προχωρήσει σε 
αποποίηση της κληρονομιάς, καθώς και τα ποσοστά 
κληρονομικής μερίδας και συνεπώς ευθύνης τους για 
τα χρέη της κληρονομιάς. Στο πλαίσιο αυτό, υποβάλλο-
νται ληξιαρχική πράξη θανάτου, πιστοποιητικό πλησιέ-
στερων συγγενών, πιστοποιητικό περί αποποίησης ή μη 
της κληρονομιάς και πιστοποιητικό δημοσίευσης ή μη 
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διαθήκης, μη προσβολής διαθήκης και μη προσβολής 
κληρονομικού δικαιώματος. Σε περίπτωση κληρονο-
μικής διαδοχής από διαθήκη, υποβάλλονται τα πλήρη 
στοιχεία και τα ανωτέρω πιστοποιητικά που αφορούν 
τους εκ διαθήκης κληρονόμους. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες 
οφείλουν να διευκολύνουν τους Α.Κ.Φ. με τη χορήγηση 
των σχετικών δικαιολογητικών.

- Σε περίπτωση πλειστηριασμού ενυπόθηκου ακινήτου 
που διασφαλίζει το εγγυημένο δάνειο, είτε με επίσπευση 
τρίτου είτε με επίσπευση του ιδίου του αιτούντος την 
κατάπτωση φορέα (όταν το ακίνητο διασφαλίζει και 
άλλες οφειλές), το εγγυημένο δάνειο κηρύσσεται ληξι-
πρόθεσμο και απαιτητό προκειμένου να εκδοθεί διαταγή 
πληρωμής και να γίνει αναγγελία των απαιτήσεων. Εάν το 
εκπλειστηρίασμα δεν επαρκεί για την πλήρη εξόφληση 
της εγγυημένης απαίτησης, το υπόλοιπο αυτής βεβαιώ-
νεται για είσπραξη από το ΕΔ. Σε αυτήν την περίπτωση ο 
αιτών την κατάπτωση φορέας θα πρέπει απαραίτητα να 
αποστέλλει ηλεκτρονικά στη ΔΚΕΚΚ και τα σχετικά στοι-
χεία/δικαιολογητικά του πλειστηριασμού (κατασχετήρια 
έκθεση, κατακυρωτική έκθεση, έκθεση συμβολαιογρά-
φου-πίνακας κατάταξης κ.λπ.) στα οποία θα αναφέρεται 
αναλυτικά ο τρόπος πίστωσης του εκπλειστηριάσματος.

6. Ενημέρωση αναφορικά με την υποβολή αιτή-
σεων για τη ρύθμιση οφειλών βάσει σχετικών νόμων 
(ν. 3869/2010, ν. 4469/2017 κ.λπ.) και τις τυχόν δίκες 
που διεξήχθησαν και ολοκληρώθηκαν ή εκκρεμούν, 
που σχετίζονται με τα αιτήματα καταπτώσεων και την 
εξέλιξη αυτών (πλειστηριασμού κ.λπ.) ή την περιέλευση 
των δανειοληπτών και των τυχόν εγγυητών σε καθεστώς 
πτώχευσης ν. 3588/2007, Α΄ 153 όπως ισχύει κάθε φορά, 
ν. 4446/2016, Α΄ 240. Η ενημέρωση παρέχεται κατά την 
υποβολή του αιτήματος και πριν τη διαβίβαση του τίτλου 
είσπραξης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

7. Σε περίπτωση που αξιώσεις έχουν μεταβιβασθεί σε 
άλλους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς διαχείρισης 
απαιτήσεων κ.λπ., οι αιτούντες την κατάπτωση φορείς 
οφείλουν να ενημερώσουν άμεσα τη ΔΚΕΚΚ μέσω της 
υπάρχουσας ηλεκτρονικής διαδικασίας και να υποβάλ-
λουν τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα.

8. Η ΔΚΕΚΚ δύναται να ζητήσει επιπλέον διευκρινήσεις 
ή δικαιολογητικά για την περάτωση του ελέγχου του αι-
τήματος κατάπτωσης.

ΙΙ. Καταπτώσεις δανείων / δόσεων Ιδιωτικών επιχειρή-
σεων και Συνεταιριστικών Οργανώσεων

Για τα αιτήματα καταπτώσεων που αφορούν δόσεις 
δανείων τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά 
άπαξ και για κάθε περαιτέρω αίτημα κατάπτωσης δόσε-
ων του δανείου υποβάλλονται τα επιπρόσθετα δικαιο-
λογητικά που αφορούν σε αυτές.

Τα ίδια δικαιολογητικά απαιτούνται και για τα δάνεια 
που η εγγύηση καταπίπτει στο σύνολό της. 

1. Αντίγραφα των υπουργικών αποφάσεων, των εγγρά-
φων παροχής της εγγύησης και των τυχόν τροποποιή-
σεων, των βεβαιώσεων και λοιπών δικαιολογητικών στις 
περιπτώσεις που προβλέπονται στις οικείες υπουργικές 
αποφάσεις. 

2. Αναλυτική Κατάσταση Οφειλών, η οποία θα πρέ-
πει υποχρεωτικά να εμφανίζει τη συνολική απαίτηση 
του αιτούντος κατά του ΕΔ, επιμερισμένη σε κεφάλαιο, 
συμβατικούς τόκους, τόκους υπερημερίας και έξοδα 
αναγγελίας κλεισίματος λογαριασμού και να φέρει τις 
υπογραφές των αρμοδίων υπαλλήλων με την αναγραφή: 
«Βεβαιώνεται ότι η απαίτηση του αιτούντος την κατά-
πτωση φορέα κατά του ΕΔ απορρέει από την ανωτέρω 
δανειακή σύμβαση και έχει προκύψει από τα τηρούμενα 
εκ του νόμου εμπορικά βιβλία του αιτούντος την κατά-
πτωση φορέα».

3. Ανάλυση Κίνησης Λογαριασμού που θα αφορά στο 
χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης 
μέχρι και την ημερομηνία αποστολής των δικαιολογη-
τικών κατάπτωσης στη ΔΚΕΚΚ. Από την ανάλυση αυτή 
θα πρέπει να προκύπτουν με σαφήνεια:

- τα ποσά που χορηγήθηκαν,
- οι τόκοι που χρεώθηκαν (ενήμεροι και υπερημερίας),
- η κεφαλαιοποίηση των τόκων,
- τυχόν επιδοτούμενοι τόκοι που εισπράχθηκαν,
- τα επιτόκια που εφαρμόστηκαν, ανά χρονική περίοδο 

που αυτά ίσχυσαν και τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για 
τον εκτοκισμό της εγγυημένης οφειλής,

- τα έξοδα με τα οποία χρεώθηκαν και η αιτιολογία 
τους,

- οι καταβολές που πραγματοποιήθηκαν εκ μέρους 
των δανειοληπτών έναντι της οφειλής, με αναφορά στις 
ημερομηνίες που αυτές διενεργήθηκαν και στον τρόπο 
που τις κατένειμε ο αιτών την κατάπτωση φορέας.

Επιπλέον, από την ανάλυση αυτή θα πρέπει να προ-
κύπτει με σαφήνεια ο αριθμός των ανεξόφλητων δό-
σεων που καθιστούν ολόκληρο το ποσό του δανείου 
ληξιπρόθεσμο και απαιτητό σύμφωνα με την εκάστοτε 
υπουργική απόφαση παροχής της εγγύησης του ΕΔ.

Η Ανάλυση Κίνησης Λογαριασμού υποχρεωτικά θα 
φέρει τις υπογραφές των αρμοδίων υπαλλήλων με την 
αναγραφή «Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω ανάλυση της 
κίνησης λογαριασμού προκύπτει από τα τηρούμενα εκ 
του νόμου εμπορικά βιβλία του αιτούντος την κατάπτω-
ση φορέα και το υπόλοιπο του δανείου, έτσι όπως έχει 
διαμορφωθεί μέχρι την ημερομηνία αποστολής των 
δικαιολογητικών στο ΕΔ, αποτελεί απαίτηση η οποία 
απορρέει από την ανωτέρω δανειακή σύμβαση».

4. Αντίγραφα όλων των δανειακών συμβάσεων και 
τυχόν συμβάσεων πίστωσης με Ανοικτό Αλληλόχρεο 
λογαριασμό και των παρεπομένων/πρόσθετων αυτών 
συμβάσεων, ώστε να διασφαλίζεται η γνώση του συ-
νόλου των συμβατικών σχέσεων και δικαιωμάτων που 
στεγάζονται κάτω από την σύμβαση, με την οποία συν-
δέεται η εγγυημένη από το ΕΔ απαίτηση.

5. Αντίγραφα όλων των τυχόν συμβάσεων ρύθμισης 
που υπεγράφησαν, ώστε να γίνονται γνωστοί οι όροι τυ-
χόν ρυθμίσεων (που εδράζονται σε διοικητικές ρυθμίσεις 
ή νόμους ή απλά αποτελούν συμφωνίες των πιστωτών με 
τους Α.Κ.Φ.) και είναι εφικτή η διαπίστωση αν στα πλαίσια 
των ρυθμίσεων αυτών έχουν παραβιασθεί οι διατάξεις 
των νομοθετικών - διοικητικών ρυθμιστικών πράξεων ή 
αν υφίστανται καταχρηστικοί όροι ή όροι που βλάπτουν 
έμμεσα ή άμεσα τα συμφέροντα του ΕΔ (ως εγγυητή).
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6. Αντίγραφα κίνησης των λογαριασμών που τηρήθη-
καν για κάθε σύμβαση χωριστά, από την υπογραφή της 
μέχρι την ημερομηνία αποστολής των δικαιολογητικών 
κατάπτωσης.

7. Ενημέρωση για το σύνολο των ασφαλειών (ενοχικών 
και εμπράγματων) που συνδέονται με το δάνειο (εγγυ-
ημένο και ανεγγύητο μέρος) με τα αντίστοιχα δικαιολο-
γητικά (συμβάσεις προσωπικών εγγυήσεων, συμβάσεις 
ενεχυρίασης απαιτήσεων, υποθήκες, προσημειώσεις επί 
ακινήτων, πιστοποιητικά υποθηκοφυλακείου/κτηματο-
λογικού γραφείου κ.λπ.). Ειδικότερα:

- Σε περίπτωση που υπάρχουν ασφάλειες του δανείου 
υπέρ του Α.Κ.Φ. από την κατάπτωση, στις οποίες το ΕΔ 
υποκαθίσταται εκ του νόμου, έστω και μερικώς, στην αί-
τηση προσδιορίζονται επακριβώς τα στοιχεία αυτών και 
συνυποβάλλονται τα αντίγραφα των ασφαλειών (περι-
λήψεων υποθηκών, προσημειώσεων, που τηρούνται στο 
Υποθηκοφυλακείο / Κτηματολογικό Γραφείο, συμβάσε-
ων ενεχυριάσεων, συμβάσεων προσωπικών εγγυήσεων 
κ.α.), προκειμένου να καταστεί δυνατή η υποκατάσταση 
του ΕΔ στα δικαιώματα των Α.Κ.Φ. και να τηρηθούν τα 
νόμιμα κατά το άρθρο 13 του ν. 1957/1991.

- Πλήρη στοιχεία των τυχόν συνοφειλετών και εγγυη-
τών που εμφανίζονται στη σύμβαση του δανείου ή πρό-
σθετων/παρεπόμενων πράξεων, καθώς και το ποσό /
ποσοστό της ευθύνης του καθενός.

- Στις περιπτώσεις θανάτου των δανειοληπτών και των 
συνυπόχρεων των εγγυημένων από το ΕΔ δανείων, ο 
Α.Κ.Φ., υποχρεούται να γνωρίσει στην ΔΚΕΚΚ τα πλήρη 
στοιχεία των οριστικών κληρονόμων (Ονοματεπώνυ-
μο και Α.Φ.Μ.), οι οποίοι αφού τους έχει γίνει γνωστό 
ότι κληρονομούν το χρέος δεν έχουν προχωρήσει σε 
αποποίηση της κληρονομιάς, καθώς και τα ποσοστά 
κληρονομικής μερίδας και συνεπώς ευθύνης τους για 
τα χρέη της κληρονομιάς. Στο πλαίσιο αυτό υποβάλλο-
νται ληξιαρχική πράξη θανάτου, πιστοποιητικό πλησι-
έστερων συγγενών, πιστοποιητικό περί αποποίησης ή 
μη της κληρονομιάς και πιστοποιητικό δημοσίευσης ή 
μη διαθήκης. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες οφείλουν να δι-
ευκολύνουν τους Α.Κ.Φ. με τη χορήγηση των σχετικών 
δικαιολογητικών.

- Σε περίπτωση πλειστηριασμού ενυπόθηκου ακινήτου 
που διασφαλίζει το εγγυημένο δάνειο, είτε με επίσπευση 
τρίτου είτε με επίσπευση του ιδίου του αιτούντος την 
κατάπτωση φορέα (όταν το ακίνητο διασφαλίζει και 
άλλες οφειλές), το εγγυημένο δάνειο κηρύσσεται ληξι-
πρόθεσμο και απαιτητό προκειμένου να εκδοθεί διαταγή 
πληρωμής και να γίνει αναγγελία των απαιτήσεων. Εάν το 
εκπλειστηρίασμα δεν επαρκεί για την πλήρη εξόφληση 
της εγγυημένης απαίτησης, το υπόλοιπο αυτής βεβαιώ-
νεται για είσπραξη από το ΕΔ. Σε αυτήν την περίπτωση 
ο αιτών την κατάπτωση φορέας θα πρέπει απαραίτητα 
να αποστέλλει ηλεκτρονικά στη ΔΚΕΚΚ και τα σχετικά 
στοιχεία / δικαιολογητικά του πλειστηριασμού (κατα-
σχετήρια έκθεση, κατακυρωτική έκθεση, έκθεση συμ-
βολαιογράφου - πίνακας κατάταξης κ.λπ.) στα οποία θα 
αναφέρεται αναλυτικά ο τρόπος πίστωσης του εκπλει-
στηριάσματος.

8. Ενημέρωση αναφορικά με την υποβολή αιτή-
σεων για τη ρύθμιση οφειλών βάσει σχετικών νόμων 
(ν. 3869/2010, ν. 4469/2017 κ.λπ.) και τις τυχόν δίκες 
που διεξήχθησαν και ολοκληρώθηκαν ή εκκρεμούν, 
που σχετίζονται με τα αιτήματα καταπτώσεων και την 
εξέλιξη αυτών (πλειστηριασμού κ.λπ.) ή την περιέλευση 
των δανειοληπτών και των τυχόν εγγυητών σε καθεστώς 
πτώχευσης ν. 3588/2007, Α΄ 153 όπως ισχύει κάθε φορά, 
ν. 4446/2016, Α΄ 240.

9. Σε περίπτωση που αξιώσεις έχουν μεταβιβασθεί σε 
άλλους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς διαχείρισης 
απαιτήσεων κ.λπ., οι Α.Κ.Φ. οφείλουν να ενημερώσουν 
άμεσα τη ΔΚΕΚΚ μέσω της υπάρχουσας ηλεκτρονικής 
διαδικασίας και να υποβάλλουν τα σχετικά νομιμοποι-
ητικά έγγραφα.

10. Η ΔΚΕΚΚ δύναται να ζητήσει επιπλέον διευκρινή-
σεις ή δικαιολογητικά για την περάτωση του ελέγχου του 
αιτήματος κατάπτωσης. 

Γ. Μεταβατικές διατάξεις 
1. Αιτήματα κατάπτωσης φυσικών προσώπων, που 

έχουν ήδη υποβληθεί έγχαρτα στη ΔΚΕΚΚ, συσχετίζονται 
και εξετάζονται άπαξ και κατά προτεραιότητα, εφόσον 
οι Α.Κ.Φ. υποβάλλουν, για τα αιτήματα που προέρχο-
νται από την ίδια σύμβαση δανεισμού, έναν μοναδικό 
ηλεκτρονικό φάκελο δικαιολογητικών (e-repository) 
έως την 31.12.2020. Στην περίπτωση αυτή εξετάζονται 
όλα τα εκκρεμή αιτήματα, και αυτά για τα οποία έχει 
ασκηθεί αγωγή από τους Α.Κ.Φ. και υποβληθεί δήλω-
ση παραίτησης του ενάγοντος Α.Κ.Φ. πριν την υποβο-
λή προτάσεων του εναγόμενου ΕΔ, που αφορούν στην 
ίδια σύμβαση δανεισμού. Η πρόβλεψη προθεσμίας για 
την υποβολή στον ηλεκτρονικό φάκελο δικαιολογητι-
κών (e-repository) αποσκοπεί στην κατά προτεραιό-
τητα εξέταση των σχετικών αιτημάτων που έχουν ήδη 
υποβληθεί έγχαρτα πριν την έναρξη ισχύος της υπ’ αρ. 
2/76040/0025/2019 υπουργικής απόφασης (Β’ 3832). Η 
μη τήρηση της προθεσμίας αυτής δε συνιστά απώλεια 
δικαιωμάτων για τον Α.Κ.Φ. 

Η ως άνω υποβολή του ηλεκτρονικού φακέλου δικαι-
ολογητικών στην ανωτέρω προθεσμία, λαμβάνει χώρα 
με την αποστολή νέου αιτήματος κατάπτωσης της επό-
μενης δόσης του δανείου, ενώ για τα δάνεια που δεν 
εκκρεμεί η αποστολή άλλης δόσης, αρκεί η υποβολή 
ηλεκτρονικού φακέλου δικαιολογητικών μόνο για την 
τελευταία δόση που στάλθηκε έγχαρτα στη ΔΚΕΚΚ. 

2. Για τη διευκόλυνση των Α.Κ.Φ. και τη σταδιακή απο-
μείωση των εκκρεμών αιτημάτων στη ΔΚΕΚΚ, τα αιτή-
ματα καταπτώσεων Ιδιωτικών επιχειρήσεων και Συνε-
ταιριστικών Οργανώσεων, που έχουν ήδη υποβληθεί 
έγχαρτα στη ΔΚΕΚΚ καθώς και τυχόν συμπληρωματικά 
δικαιολογητικά επ’ αυτών εξετάζονται και διεκπεραιώ-
νονται με τη μορφή με την οποία υποβλήθηκαν. 

Νέα αιτήματα κατάπτωσης υποβάλλονται κατά τους 
όρους της παρούσας απόφασης. 

3. Κατά τα λοιπά, στη διαδικασία έκδοσης τίτλου Βε-
βαίωσης ή Ατομικού Φύλλου Έκπτωσης, εφαρμόζεται η 
υπ’ αρ. 1197/16.5.2019 (Β΄ 1911) απόφαση του Διοικητή 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, εφόσον δεν 
αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας. 
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4. Μέχρις ότου καταστεί εφικτή τεχνικά η ηλεκτρονική 
πληρωμή εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο οφει-
λών από την Γ.Δ.Ο.Υ., η διαδικασία δύναται να γίνεται 
έγχαρτα.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Δ. Ισχύς 
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 

ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως. 

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, κάθε 
προηγούμενη απόφαση που ρυθμίζει τα ίδια θέματα κα-

ταργείται, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στις διατά-
ξεις της παρούσας. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 15 Μαΐου 2020 

ΟΙ Υπουργοί

Οικονομικών Επικρατείας

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Οικονομικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
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*02021690506200008*

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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