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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ.51220/55418 (1)
   Περιεχόμενο της αναλογιστικής έκθεσης που 

υποβάλλεται από τα Ιδρύματα Επαγγελματικών 

Συνταξιοδοτικών Παροχών - Ταμεία Επαγγελ-

ματικής Ασφάλισης στην Εθνική Αναλογιστική 

Αρχή. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 26 του ν. 4680/2020 «Ενσωμάτωση στην 

ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης 
Δεκεμβρίου 2016 για τις δραστηριότητες και την επο-
πτεία των Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών 
Παροχών (Ι.Ε.Σ.Π.) και άλλες διατάξεις» (Α’ 72).

2. Τις διατάξεις της παρ.  4 του άρθρου 13 και της 
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό 
Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυ-
βέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρι-
κής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), σε συνδυασμό με το 
άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).

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

4. Το 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).

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

6. Την υπό στοιχεία οικ. 32081/Δ1.10120/07-08-2020 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασί-
ας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Παναγιώτη Τσακλόγλου» (Β’ 3314).

7. Τη σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής 
Αρχής, όπως διατυπώθηκε με το υπό στοιχεία οικ.277/
14-07-2021 έγγραφό της.

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί

1. «Συνταξιοδοτικό καθεστώς»: η σύμβαση, η συμ-
φωνία, το έγγραφο καταπιστεύματος (trust deed) και οι 
κανόνες που καθορίζουν ποιες συνταξιοδοτικές παροχές 
χορηγούνται και υπό ποιους όρους.

2. α) «Α. Κλάδοι Συνταξιοδοτικών Παροχών»: Οι Κλά-
δοι που περιλαμβάνουν ασφαλίσεις για συνταξιοδοτικές 
παροχές για την κάλυψη των ασφαλιστικών κινδύνων 
γήρατος, αναπηρίας και θανάτου, οι οποίες καταβάλλο-
νται στους δικαιούχους εφάπαξ ή σε περιοδική βάση.

αα) «Α1. Κλάδος Συνταξιοδοτικών Παροχών με εγγυ-
ήσεις»: Ο Κλάδος, στον οποίο εντάσσονται ασφαλίσεις 
για συνταξιοδοτικές παροχές, για τις οποίες προβλέπο-
νται εγγυήσεις βιομετρικών ή επενδυτικών κινδύνων, 
ως προς το ύψος των παροχών, της επενδυτικής από-
δοσης και της διατήρησης κεφαλαίου, εναλλακτικά ή 
σωρευτικά.

αβ) «Α2. Κλάδος Συνταξιοδοτικών Παροχών χωρίς εγ-
γυήσεις»: Ο Κλάδος, στον οποίο εντάσσονται ασφαλίσεις 
για συνταξιοδοτικές παροχές, στις οποίες δεν προβλέ-
πεται οποιουδήποτε είδους εγγύηση σχετικά με το ύψος 
των παροχών, τη διατήρηση του κεφαλαίου ή το ύψος 
της επενδυτικής απόδοσης.

β) «Β. Κλάδοι Συμπληρωματικών Παροχών»: Οι Κλάδοι 
που περιλαμβάνουν ασφαλίσεις για πρόσθετες παροχές 
σε χρήμα ή σε είδος, εφάπαξ ή περιοδικές, που χορηγού-
νται συμπληρωματικά προς τις συνταξιοδοτικές παροχές 
για την κάλυψη των ασφαλιστικών κινδύνων ανικανότη-
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τας για εργασία, αναπηρίας, ασθένειας ή ατυχήματος, 
θανάτου από οποιαδήποτε αιτία ή συνεπεία ατυχήματος 
και διακοπής της εργασίας.

αα) «Β1. Κλάδος Παροχών λόγω θανάτου»: Ο Κλάδος, 
στον οποίο εντάσσονται ασφαλίσεις για παροχές που 
χορηγούνται λόγω θανάτου από οποιαδήποτε αιτία, 
επιπλέον των συνταξιοδοτικών παροχών των κλάδων 
Α1 και Α2.

αβ) «Β2. Κλάδος Λοιπών Συμπληρωματικών Παρο-
χών»: Ο Κλάδος, στον οποίο εντάσσονται ασφαλίσεις για 
πρόσθετες παροχές συμπληρωματικές προς τις συντα-
ξιοδοτικές παροχές, και καλύπτουν τους ασφαλιστικούς 
κινδύνους της ανικανότητας για εργασία, αναπηρίας, 
ασθένειας ή ατυχήματος, θανάτου συνεπεία ατυχήματος 
και διακοπής της εργασίας.

3. α) «Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας»: Τα έξοδα, για 
την κάλυψη των οποίων φέρει τον κίνδυνο το Ι.Ε.Σ.Π. - 
Τ.Ε.Α. και αφορούν στον υπολογισμό του απαιτούμενου 
περιθωρίου φερεγγυότητας.

β) «Λειτουργικά Έξοδα»: Τα έξοδα που αφορούν απο-
κλειστικά τη λειτουργία του Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α., όπως αυτά 
ορίζονται στην Πολιτική ή/και στον Εσωτερικό Κανονι-
σμό Λειτουργίας του Ταμείου.

γ) «Έξοδα διαχείρισης επενδύσεων»: Τα έξοδα που 
αφορούν το κόστος διαχείρισης και την παρακολούθηση 
των Επενδύσεων, όπως αυτά ορίζονται στην Πολιτική ή/
και στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ταμείου.

4. «Μέλος»: το άτομο, του οποίου οι παρελθούσες ή/
και οι τρέχουσες επαγγελματικές δραστηριότητες του 
δίνουν ή θα του δώσουν το δικαίωμα σε συνταξιοδοτικές 
παροχές σύμφωνα με τις προβλέψεις του συνταξιοδοτι-
κού καθεστώτος.

5. «Δικαιούχος»: το άτομο, το οποίο εισπράττει συντα-
ξιοδοτικές παροχές.

6. «Ανενεργό μέλος»: το άτομο που αποχώρησε από το 
Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. χωρίς να λάβει τη συνταξιοδοτική παροχή, 
την οποία θα λάβει όταν συμπληρωθούν οι προϋποθέ-
σεις χορήγησής της, σύμφωνα με τις προβλέψεις του 
συνταξιοδοτικού καθεστώτος.

Άρθρο 2
Αναλογιστική Έκθεση

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο των Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. εγκρίνει 
και υποβάλλει στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή έως την 
31η Μαρτίου εκάστου έτους, την Αναλογιστική Έκθεση 
που έχει συντάξει και υπογράψει ο υπεύθυνος της Ανα-
λογιστικής Λειτουργίας. H Αναλογιστική Έκθεση δημο-
σιεύεται στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α.

2. Η Αναλογιστική Έκθεση υποβάλλεται επίσης εκτά-
κτως από τα Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α.:

α) όταν παράμετροι προγράμματος οποιουδήποτε 
Κλάδου του Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. που επηρεάζουν τη βιωσιμό-
τητά του μεταβάλλονται,

β) όταν το Δ.Σ. του Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. αιτείται την ίδρυση 
νέου Κλάδου,

γ) όταν για λόγους προληπτικής εποπτείας υπάρξει 
αίτημα από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή με έγγραφο 
προς το Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α.,

δ) σε περίπτωση συγχώνευσης ή διάσπασης Ι.Ε.Σ.Π. - 
Τ.Ε.Α.,

ε) σε περίπτωση αίτησης για άσκηση διασυνοριακής 
δραστηριότητας ή διασυνοριακής μεταφοράς από το 
Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,

στ) σε περίπτωση μερικής μεταφοράς τεχνικών προ-
βλέψεων, λοιπών υποχρεώσεων και πάσης φύσης δε-
σμεύσεων και δικαιωμάτων, καθώς και των αντίστοιχων 
περιουσιακών στοιχείων ή ισοδύναμων χρηματικών πο-
σών του συνταξιοδοτικού καθεστώτος του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α 
σε Ι.Ε.Σ.Π. που έχει εγκριθεί σε άλλο κράτος-μέλος.

3. Τα αναφερόμενα στα ακόλουθα άρθρα εφαρμόζο-
νται κατά τρόπο ανάλογο προς το μέγεθος, τη φύση, την 
κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων 
εκάστου Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α.

Άρθρο 3
Γενικές διατάξεις για το περιεχόμενο 
της Αναλογιστικής Έκθεσης

1. Η Αναλογιστική Έκθεση περιλαμβάνει αναλυτικές 
και σαφείς πληροφορίες για όλους τους κλάδους, στους 
οποίους δραστηριοποιείται το Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α.

2. Στην πρώτη ενότητα της Αναλογιστικής Έκθεσης 
περιλαμβάνονται τα εξής:

α) τα πλήρη στοιχεία του Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. (επωνυμία, 
Αριθμός Μητρώου, πλήρης φυσική και ηλεκτρονική δι-
εύθυνση) και του υπεύθυνου Αναλογιστικής Λειτουργίας 
(Ονοματεπώνυμο, αριθμός τηλεφώνου και διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Σε περίπτωση εξωτερι-
κής ανάθεσης της αναλογιστικής λειτουργίας, εκτός των 
στοιχείων του υπευθύνου της αναλογιστικής λειτουργί-
ας, αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του Αναδόχου, στον 
οποίο έχει ανατεθεί η αναλογιστική λειτουργία,

β) ο σκοπός εκπόνησης της αναλογιστικής μελέτης και 
της σύνταξης της σχετικής έκθεσης,

γ) η ημερομηνία αποτίμησης των τεχνικών προβλέψε-
ων και ο χρόνος εκπόνησης της αναλογιστικής έκθεσης,

δ) συνοπτικά αποτελέσματα και σύγκρισή τους με 
αυτά της προηγούμενης υποβληθείσας Αναλογιστικής 
Έκθεσης,

ε) η υπογραφή του υπεύθυνου Αναλογιστικής Λειτουρ-
γίας.

3. Στη δεύτερη ενότητα της Αναλογιστικής Έκθεσης 
περιλαμβάνονται ανά κλάδο και κατηγορία τεχνικών 
προβλέψεων τεχνική ανάλυση διακρινόμενη στις πα-
ρακάτω υποενότητες:

α) συνοπτική περιγραφή των προβλεπόμενων από 
τις καταστατικές διατάξεις, αποκλειστικά και μόνον των 
απαιτούμενων για τις εκτιμήσεις των τεχνικών προβλέ-
ψεων,

β) ιστορικά στατιστικά δημογραφικά και οικονομικά 
στοιχεία, χαρακτηριστικά της εξεταζόμενης ομάδας και 
ιδιαίτερα της κλειόμενης χρήσης,

γ) αξιολόγηση της επάρκειας, της καταλληλότητας 
και της ποιότητας των δεδομένων που χρησιμοποιή-
θηκαν για τον υπολογισμό των τεχνικών προβλέψεων, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας 
απόφασης,

δ) περιγραφή των αναλογιστικών μεθόδων και της εν 
γένει πολιτικής που ακολουθείται για τον υπολογισμό 
των τεχνικών προβλέψεων, ενδεικτικά όσον αφορά τυ-



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51007Τεύχος B’ 3728/12.08.2021

χόν υφιστάμενα περιθώρια ασφαλείας, ως και των τυχόν 
αλλαγών τους σε σχέση με την προηγούμενη Αναλογι-
στική Έκθεση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 
περ. α) της παρούσας απόφασης,

ε) περιγραφή των υποθέσεων και παραδοχών, καθώς 
και των τυχόν αλλαγών τους σε σχέση με την προηγού-
μενη Αναλογιστική Έκθεση, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 5 περ. β) της παρούσας απόφασης,

στ) αποτελέσματα και ανάλυση των υπολογισμών και 
σχολιασμό τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
6 της παρούσας απόφασης,

ζ) ανάλυση των αποτελεσμάτων και σχολιασμό τους με 
αναφορά στην επίδραση που είχαν ή πρόκειται να έχουν 
επί αυτών αποφάσεις που τυχόν μεταβάλλουν πρακτικές 
και πολιτικές του Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α.,

η) αναλυτικές πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία για 
παραδοχές και εκτιμήσεις όσον αφορά υποχρεώσεις για 
ανενεργά μέλη, εφόσον υφίστανται,

θ) σε περίπτωση εκχώρησης κινδύνων σε αντασφαλι-
στή, επίδραση αντασφάλισης στην εν λόγω κατηγορία 
κινδύνων και ιδιαίτερα στις τεχνικές προβλέψεις,

ι) ευαισθησία των αποτελεσμάτων σε μεταβολές των 
βασικών παραμέτρων,

ια) ποσοτική ανάλυση και σχολιασμός της διαφοράς 
των τεχνικών προβλέψεων που είχαν περιληφθεί στην 
προηγούμενη Αναλογιστική Έκθεση και των υποχρεώ-
σεων που τελικά παρουσιάσθηκαν,

ιβ) πίνακας ανά γενική κατηγορία περιουσιακών στοι-
χείων που διατίθενται για την κάλυψη των τεχνικών προ-
βλέψεων,

ιγ) συνοπτική αναφορά για σημαντικά θέματα σχετικά 
με την ανάληψη κινδύνων και εν γένει τη διαχείριση κιν-
δύνων στο πλαίσιο της αρμοδιότητας της αναλογιστικής 
λειτουργίας,

ιδ) λοιπές πληροφορίες που κρίνονται απαραίτητες 
για την πλήρη κατανόηση του περιεχομένου της Ανα-
λογιστικής Έκθεσης.

4. Στην τρίτη ενότητα της Αναλογιστικής Έκθεσης 
περιλαμβάνεται τεχνική ανάλυση για το περιθώριο φε-
ρεγγυότητας, τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και τα 
λειτουργικά έξοδα με τα εξής:

α) αναλυτικές πληροφορίες και αποτελέσματα σχετι-
κά με τον υπολογισμό του Απαιτούμενου Περιθωρίου 
Φερεγγυότητας,

β) αναλυτικές πληροφορίες για τα έξοδα διοικητικής 
λειτουργίας και τα λειτουργικά έξοδα διακριτά μεταξύ 
τους,

γ) πίνακας με περίληψη των περιουσιακών στοιχείων 
που διατίθενται για την κάλυψη του Απαιτούμενου Περι-
θωρίου Φερεγγυότητας ή/και του αποθεματικού εξόδων 
διοικητικής λειτουργίας.

5. Στην τελευταία ενότητα της Αναλογιστικής Έκθε-
σης περιλαμβάνονται συμπεράσματα επισημάνσεις και 
υποδείξεις.

6. Στην Αναλογιστική Έκθεση επίσης περιλαμβάνεται 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, στο οποίο παρατίθενται πίνακες με την 
αναλυτική δημογραφική εξέλιξη των συμμετεχόντων 
στους Κλάδους που ασκεί το Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α., καθώς και 
με την εξέλιξη των σχετικών μελλοντικών χρηματορο-

ών, καθώς και όποιοι άλλοι πίνακες είναι απαραίτητοι 
για την πλήρη κατανόηση των περιλαμβανόμενων στην 
Αναλογιστική Έκθεση.

7. Στο πλαίσιο άσκησης της προληπτικής εποπτείας, 
η Εθνική Αναλογιστική Αρχή δύναται να ζητήσει από 
το Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. να περιληφθούν στην Αναλογιστική 
Έκθεση περαιτέρω πληροφορίες των αναφερόμενων 
στις προηγούμενες παραγράφους.

Άρθρο 4
Αξιολόγηση της επάρκειας, της καταλληλότητας 
και της ποιότητας των δεδομένων

Για την αξιολόγηση της επάρκειας, της καταλληλότη-
τας και της ποιότητας των δεδομένων που χρησιμοποι-
ήθηκαν για τον υπολογισμό των τεχνικών προβλέψεων, 
στην Αναλογιστική Έκθεση αναφέρονται ανά κλάδο και 
τεχνικές προβλέψεις τα ακόλουθα:

α) αναλυτική περιγραφή των δεδομένων, σε μορφή 
πινάκων και διαγραμμάτων,

β) πηγές προέλευσης των δεδομένων,
γ) συνοπτική περιγραφή της διαδικασίας που ακο-

λουθήθηκε για την αξιολόγηση των δεδομένων, όσον 
αφορά στην πληρότητα, στην καταλληλότητα και στην 
ακρίβεια των δεδομένων και σύγκριση, αναφορικά με 
τα ανωτέρω, με τα δεδομένα της προηγούμενης Ανα-
λογιστικής Έκθεσης,

δ) περιγραφή και αιτιολόγηση της σκοπιμότητας των 
τυχόν προσαρμογών, παραδοχών και τροποποιήσεων 
που έγιναν στα δεδομένα,

ε) μεθοδολογία και τεκμηρίωση της τυχόν ομαδοποί-
ησης των δεδομένων,

στ) μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για να υπο-
λογιστούν οι τεχνικές προβλέψεις με κατάλληλο τρόπο, 
ώστε να διασφαλιστεί η επάρκειά τους, κατά το μέτρο 
του ευλόγως προβλεπτού, λαμβάνοντας υπόψη το σύ-
νολο των πραγματικών ασφαλιστικών κινδύνων που το 
Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α.

έχει αναλάβει, σε περίπτωση που τα δεδομένα υπο-
λείπονται της ακρίβειας, πληρότητας ή καταλληλότητας.

Άρθρο 5
Αξιολόγηση και περιγραφή των αναλογιστικών 
μεθόδων και παραδοχών

Για την αξιολόγηση και περιγραφή των αναλογιστικών 
μεθόδων και παραδοχών, αναφέρονται ανά κλάδο και 
τεχνικές προβλέψεις τα ακόλουθα:

α) λεπτομερής περιγραφή του μαθηματικού υποδείγ-
ματος των αναλογιστικών μεθόδων που χρησιμοποιή-
θηκαν για τον υπολογισμό των τεχνικών προβλέψεων, 
της εφαρμογής και της τεκμηρίωσης αυτών, ανά είδος τε-
χνικών προβλέψεων και ομοειδών ομάδων κινδύνου και 
επισήμανση των πιθανών διαφορών με τις αντίστοιχες 
μεθόδους της προηγούμενης Αναλογιστικής Έκθεσης,

β) λεπτομερής περιγραφή και τεκμηρίωση των παρα-
δοχών που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των 
τεχνικών προβλέψεων, ανά είδος τεχνικών προβλέψε-
ων και ομοειδών ομάδων κινδύνου και επισήμανση των 
πιθανών διαφορών με τις αντίστοιχες παραδοχές της 
προηγούμενης Αναλογιστικής Έκθεσης.
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Άρθρο 6
Παρουσίαση και ανάλυση των αποτελεσμάτων

1. Για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων παρατίθε-
ται ανάλυση των τεχνικών προβλέψεων με τρόπο κατα-
νοητό, με χρήση πινάκων όπου αυτό κρίνεται απαραί-
τητο, διαχωρίζοντας τη συμμετοχή αντασφαλιστή στις 
περιπτώσεις που υφίσταται αντασφάλιση και παρέχο-
ντας επαρκή σχολιασμό και ερμηνεία για κάθε εκτίμηση.

2. Στην παρουσίαση αποτελεσμάτων επίσης περιλαμ-
βάνεται αναλυτική ερμηνεία της εξέλιξης των τεχνικών 
προβλέψεων σε σχέση με αυτά της προηγούμενης υπο-
βληθείσας Αναλογιστικής Έκθεσης.

3. Σε περίπτωση εμφάνισης ελλειμάτων, περιλαμβά-
νεται σχόλιο του αναλογιστή σχετικά με τους πιθανούς 
τρόπους κάλυψης αυτών.

Άρθρο 7
Ειδικές διατάξεις για τις ασφαλίσεις του Κλάδου 
Συνταξιοδοτικών Παροχών με εγγυήσεις

1. Στην Αναλογιστική Έκθεση για τις ασφαλίσεις του 
Κλάδου Συνταξιοδοτικών Παροχών με εγγυήσεις, περι-
λαμβάνεται το επιτόκιο προεξόφλησης, αναλογιστικές 
προβολές εξέλιξης των μεγεθών του συνταξιοδοτικού 
καθεστώτος, καθώς και ενδεικτική εξέλιξη των συνταξι-
οδοτικών παροχών, λαμβανομένων υπόψη των οριζόμε-
νων στην υπουργική απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα 
με την παρ. 6 του άρθρου 12 του ν. 4680/2020 (Α’ 72) και 
ιδίως των αναφερόμενων για τα μέγιστα χρησιμοποιού-
μενα επιτόκια.

2. Επιπλέον των αναφερόμενων στην παράγραφο 1, 
στην Αναλογιστική Έκθεση περιλαμβάνεται πίνακας, 
στον οποίο εμφανίζονται, με βάση το συνταξιοδοτικό 
καθεστώς και τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1, οι 
παρούσες αξίες:

α) των υποχρεώσεων που έχουν ήδη αναληφθεί, δια-
κριτά για τα υφιστάμενα μέλη, τα ανενεργά μέλη και τους 
δικαιούχους, καθώς και της περιουσίας που αντιστοιχεί 
στις εν λόγω υποχρεώσεις,

β) των μελλοντικών υποχρεώσεων για τα υφιστάμενα 
μέλη και των αντίστοιχων αναμενόμενων εισφορών,

γ) των λειτουργικών εξόδων και λοιπών πιθανών εξό-
δων που βαρύνουν τα μέλη και τους δικαιούχους,

δ) των λοιπών πιθανών εσόδων υπέρ των συνταξιο-
δοτικών παροχών,

ε) του προκύπτοντος πιθανού πλεονάσματος ή ελλεί-
ματος του συνταξιοδοτικού καθεστώτος, αιτιολογώντας 
την εμφάνισή του.

3. Στην αναλογιστική έκθεση περιλαμβάνονται και 
εκτιμήσεις μελλοντικών υποχρεώσεων για πιθανά νε-
οεισερχόμενα μέλη καθώς και εκτιμήσεις αντίστοιχων 
αναμενόμενων εισφορών.

4. Εφόσον τα υφιστάμενα μέλη διαχωρίζονται με βάση 
την ημερομηνία πρώτης ασφάλισής τους, τα σημεία α) 
και β) της παραγράφου 2 εμφανίζονται διαχωρισμένα 
με βάση την ημερομηνία αυτή.

5. Στην Αναλογιστική Έκθεση περιλαμβάνεται σχόλιο 
του αναλογιστή σχετικά με τα προκύπτοντα από την 
εφαρμογή της παραγράφου 2 και τα προκύπτοντα από 
τους επιμέρους ατομικούς λογαριασμούς των μελών και 
των δικαιούχων.

Άρθρο 8
Ειδικές διατάξεις για τις ασφαλίσεις του Κλάδου 
Συνταξιοδοτικών Παροχών χωρίς εγγυήσεις

1. Στην Αναλογιστική Έκθεση για τις ασφαλίσεις του 
Κλάδου Συνταξιοδοτικών Παροχών χωρίς εγγυήσεις, 
περιλαμβάνεται η απόδοση επενδύσεων της χρήσης, 
προβολές εξέλιξης των κεφαλαίων του συνταξιοδοτικού 
καθεστώτος με βάση την αναμενόμενη μέση μελλοντική 
διάρκεια ασφάλισης της υφιστάμενης ομάδας των με-
λών του Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α., καθώς και ενδεικτική εξέλιξη των 
συνταξιοδοτικών παροχών, λαμβανομένων υπόψη των 
οριζόμενων στην υπουργική απόφαση που εκδίδεται 
σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 12 του ν. 4680/2020 
(Α’ 72), και ειδικότερα των αναφερόμενων για τα χρησι-
μοποιούμενα επιτόκια.

2. Επιπλέον των αναφερόμενων στην παράγραφο 1, 
στην Αναλογιστική Έκθεση περιλαμβάνεται πίνακας, από 
τον οποίο, με βάση τις τεχνικές προβλέψεις της προηγού-
μενης χρήσης, προκύπτει το ύψος των τεχνικών προβλέ-
ψεων της τρέχουσας χρήσης, λαμβανόμενων υπόψη των:

α) εισπραγμένων στην εξεταζόμενη χρήση, τακτικών 
και έκτακτων εργατικών εισφορών, διακριτά ανά κατη-
γορία, που αναλογούν στην εξεταζόμενη και σε προη-
γούμενες χρήσεις, διακριτά της εξεταζόμενης από τις 
προηγούμενες,

β) εισπραγμένων στην εξεταζόμενη χρήση, τακτικών 
και έκτακτων εργοδοτικών εισφορών, διακριτά ανά κα-
τηγορία, που αναλογούν στην εξεταζόμενη και σε προ-
ηγούμενες χρήσεις, διακριτά της εξεταζόμενης από τις 
προηγούμενες,

γ) καταβληθεισών στην εξεταζόμενη χρήση παροχών 
που αναλογούν στην εξεταζόμενη και σε προηγούμενες 
χρήσεις, διακριτά,

δ) λειτουργικών εξόδων, εξόδων διαχείρισης επενδύ-
σεων και λοιπών πιθανών εξόδων διακριτά, που βαρύ-
νουν τις συνταξιοδοτικές παροχές,

ε) πραγματοποιηθέντων εσόδων επενδύσεων και δε-
δουλευμένων τόκων ενοικίων χρήσης,

στ) διαφοράς αποτίμησης στην εύλογη αξία, που ανα-
λογεί στη χρήση (καταχωρείται με το σχετικό πρόσημο),

ζ) λοιπών πραγματοποιηθέντων εσόδων υπέρ των 
συνταξιοδοτικών παροχών.

3. Στην Αναλογιστική Έκθεση περιλαμβάνεται σχόλιο 
του αναλογιστή σχετικά με τη συμφωνία του ύψους των 
τεχνικών προβλέψεων της χρήσης που προκύπτει με 
βάση τον πίνακα της παραγράφου 2 και του αθροίσμα-
τος των επιμέρους ατομικών λογαριασμών των ασφα-
λισμένων.

4. Εφόσον σύμφωνα με το συνταξιοδοτικό καθεστώς 
του Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. προβλέπονται παροχές που υπολογί-
ζονται με βάση τα έτη ασφάλισης και τη βάση υπολογι-
σμού των εισφορών, αλλά δεν προβλέπονται εγγυήσεις, 
για τις εν λόγω παροχές εφαρμόζονται οι διατάξεις του 
άρθρου 7.

Άρθρο 9
Ειδικές διατάξεις για τους Κλάδους 
Συμπληρωματικών Παροχών

1. Στην Αναλογιστική Έκθεση, για τις ασφαλίσεις των 
Κλάδων Συμπληρωματικών Παροχών, περιλαμβάνονται 
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αναλογιστικές προβολές, με βάση τις οποίες προκύπτουν 
οι τεχνικές προβλέψεις και πληροφορίες σχετικά με την 
επάρκεια της εισφοράς που αφορά τους εν λόγω κλά-
δους.

2. Ειδικά για τις τεχνικές προβλέψεις που αφορούν τις 
εκκρεμείς ζημιές για τους ασφαλιστικούς κινδύνους που 
περιλαμβάνονται στον Κλάδο Λοιπών Συμπληρωματι-
κών Παροχών παρατίθενται αναλυτικές πληροφορίες 
για αναγγελθείσες και μη αναγγελθείσες ζημιές, είτε ανά 
έτος συμβάντος ή ανά έτος αναγγελίας, καθώς και τα 
αποτελέσματα αναλογιστικής στατιστικής μεθόδου.

Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα έχει έναρξη ισχύος από την οικονομική 
χρήση του έτους 2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Iουλίου 2021

Ο Υφυπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ

Ι

Αριθμ. 128Α (2)
    Κανονισμός προσβάσεως του κοινού εις τα Εκ-

κλησιαστικά Αρχεία Ιεράς Μητροπόλεως Ωρω-

πού και Φυλής της Εκκλησίας των Γνησίων Ορ-

θοδόξων Χριστιανών Ελλάδος - Θρησκευτικόν 

Νομικόν Πρόσωπον. 

 ΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΝ ΝΟΜΙΚΟΝ ΠΡΟΣΩΠΟΝ
(Θ.Ν.Π.) ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ
ΕΛΛΑΔΟΣ

Έχοντας υπόψη:
Το «άρθρον 120 του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου 
Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά 
με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση 
νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων 
(EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρ-
νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης 
της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το 
Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 254), δυνάμει του όποιου, μεταξύ άλλων, προβλέ-
πεται ότι ή πρόσβασις του κοινού εις τα Εκκλησιαστικά 
Αρχεία επιτρέπεται ύπό τάς προϋποθέσεις, τους όρους 
και τάς προβλέψεις Κανονισμού, ο οποίος θα συνταχθή, 
θα επικυρωθή αρμοδίως και θα δημοσιευθή εις την Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως».

Ψηφίζει τον παρόντα Κανονισμόν, ο οποίος θα ισχύση 
από της δημοσιεύσεως αυτού διά το ίδιον το Θ.Ν.Π. και 
τα ύπ’ αυτό Νομικά Πρόσωπα, και έχει ώς ακολούθως.

Άρθρο 1
Δικαίωμα προσβάσεως

1. Η πρόσβασις του «κοινού» εις τα Εκκλησιαστικά 
Αρχεία επιτρέπεται τηρουμένων των προβλεπομένων 
εν τω παρόντι Κανονισμώ.

2. Ώς «κοινόν», κατά την έννοιαν του παρόντος Κα-
νονισμού, ορίζονται τα φυσικά πρόσωπα και τα νομικά 
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τα οποία κατά την άσκησιν 
του δικαιώματος προσβάσεως δεν ενεργούν υπό την ιδι-
ότητα του οργάνου, του υπαλλήλου, του μέλους συλλο-
γικών οργάνων, ή του εμμίσθου ή αμίσθου συνεργάτου 
του Θ.Ν.Π., ή εντός των ορίων εποπτείας ή εννόμων σχέ-
σεων του αιτούντος νομικού προσώπου με τον ιδρυτήν 
ή εταίρον Θ.Ν.Π.

α. Εις την περίπτωσιν, κατά την οποίαν ενεργούν υπό 
τας ως ανωτέρω ιδιότητας, ισχύουν αι διατάξεις νόμων 
και κανονισμών δια την δυνατότητα προσβάσεως εις 
το αρχείον του φορέως, εντός των ορίων των αρμοδι-
οτήτων ή καθηκόντων αυτών και μετά από άδειαν της 
προϊσταμένης αρχής του Θ.Ν.Π.

3. Τα πάσης φύσεως διοικητικά αρχεία, όπως διοικητι-
καί πράξεις, επίσημος αλληλογραφία, εκθέσεις, μελέται, 
πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιοι οδηγίαι, απα-
ντήσεις εκκλησιαστικών αρχών, γνωμοδοτήσεις και απο-
φάσεις εκκλησιαστικών οργάνων και αρχών, είτε αποτε-
λούν ενσώματα (έγχαρτα, μικροφίλμ κ.λπ.), είτε άυλα (π.χ. 
ψηφιακά) αρχεία, εφ’ όσον έχουν παραχθή άπό εκκλησι-
αστικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού 
δικαίου (παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 590/1977, Α’ 146), ή 
τους προκατόχους αυτών εκκλησιαστικούς φορείς (π.χ. 
Επισκοπές) και φυλάσσονται από το εν λόγω Θ.Ν.Π. και 
τα υπ’ αυτό Νομικά Πρόσωπα, είναι προσβάσιμα διά το 
κοινόν, διά ερευνητικούς σκοπούς, μετά την πάροδον 
τριάντα ετών άπό της παραγωγής αυτών.

4. Το ως άνω δικαίωμα του ενδιαφερόμενου κοινού 
ασκείται υπό τας προϋποθέσεις των άρθρων 5 του Κω-
δικός Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45), 1 του 
π.δ. 28/2015 (Α’ 34), με την επιφύλαξιν του ν. 4624/2019 
(Α’ 137) και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τής 27ης Απριλίου 
2016, όπως ισχύουν, διά την προστασίαν των Προσωπι-
κών Δεδομένων των εργαζομένων, των Εκκλησιαστικών/
Θρησκευτικών Νομικών Προσώπων ή τρίτων φυσικών 
προσώπων, καθώς και την προστασίαν των τυχόν δικαι-
ωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

α. Γενικώς απαγορεύεται ή πρόσβασις του κοινού εν 
περιπτώσει, κατά την οποίαν το αιτούμενον αρχείον 
αφορά την ιδιωτικήν ή οικογενειακήν ζωήν τρίτου, ή εάν 
παραβλάπτεται απόρρητον, το όποιον προβλέπεται άπό 
ειδικάς διατάξεις, ή εάν ή ικανοποίησις του δικαιώματος 
προσβάσεως δυσχεραίνει ουσιωδώς την έρευναν των 
Αρχών εν σχέσει με την τέλεσιν τυχόν εγκλήματος.

5. Ιδιωτικά έγγραφα, τα οποία τηρούνται από το Θ.Ν.Π. 
και τα υπ’ αυτό Νομικά Πρόσωπα, είναι προσβάσιμα εις 
οποιονδήποτε δικαιολογεί ειδικόν έννομον συμφέρον 
διά να λάβη γνώσιν αυτών, με την επιφύλαξιν του ν. 4624/
2019 (Α’ 137) και του Κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 
2016, δια την προστασίαν των Προσωπικών Δεδομένων.
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α. Η πρόσβασις εις τα ως άνω ιδιωτικά έγγραφα επιτρέ-
πεται διά ερευνητικούς σκοπούς, κατά την διακριτικήν 
ευχέρειαν της προϊσταμένης Εκκλησιαστικής Αρχής, και 
μετά την πάροδον τριάντα ετών άπό τής παραγωγής αυ-
τών.

6. Εις Αρχεία και Συλλογάς, τα όποια εδωρήθησαν ή 
εκληροδοτήθησαν εις το Θ.Ν.Π., επιτρέπεται η πρόσβα-
σις εις τους ερευνητάς, συμφώνως προς τους όρους του 
δωρητού ή διαθέτου.

7. Κατ’ έξαίρεσιν, διά αρχεία, τα όποια έχουν χαρακτη-
ρισθή ατομικώς ή κατά κατηγορίας ως διαβαθμισμένα 
(υπηρεσιακά απόρρητα) διά ώρισμένον χρονικόν διά-
στημα (προθεσμίαν), με ειδικήν απόφασιν του οικείου 
οργάνου διοικήσεως του Θ.Ν.Π., κωλύεται η πρόσβασις 
του κοινού, όσον διάστημα ισχύει η προθεσμία διαβαθ-
μίσεως της προσβάσεως.

α. Με απόφασιν των ίδιων οργάνων, κατά την διακρι-
τικήν αυτών ευχέρειαν, είναι δυνατόν, όπως αίρωνται οι 
περιορισμοί εις την πρόσβασιν εις χρόνον συντομώτε-
ρον από του αρχικώς καθωρισμένου.

Άρθρο 2
Τρόπος ασκήσεως δικαιώματος προσβάσεως

1. Το δικαίωμα προσβάσεως ασκείται με υποβολήν 
αιτήσεως εγγράφως, ή με χρήσιν τεχνολογίας πληροφο-
ριών και επικοινωνίας (εφ’ όσον τηρούνται αι προϋποθέ-
σεις ταυτοποιήσεως και επιβεβαιώσεως της ταυτότητος-
αυθεντικοποιήσεως, αι οποίαι ισχύουν διά τον δημόσιον 
τομέα), με αναγραφόμενα πλήρη τα στοιχεία ταυτότητος 
και επικοινωνίας του αιτούντος προς το Θ.Ν.Π.

2. Η προθεσμία απαντήσεως εις το αίτημα χορηγήσεως 
προσβάσεως εις τα αρχεία είναι είκοσι ημέραι από της 
υποβολής αύτου.

3. Το προσωπικόν, το όποιον έχει αναλάβει την έπι-
σήμανσιν, την ταξινόμησιν και την φύλαξιν των εκκλη-
σιαστικών Αρχείων, τα οποία δεν είναι ακόμη προσιτά 
εις την έρευναν και εις το κοινόν, δεσμεύεται από το 
υπηρεσιακόν απόρρητον διά το περιεχόμενον αυτών.

α. Όσον άφορα δε τα εκκλησιαστικά αρχεία, τα όποια 
είναι προσιτά εις την έρευναν του κοινού, το προσωπικόν 
δεσμεύεται, όπως μη κοινοποίηση αυτά εάν δεν πληρώ-
νται οι όροι του παρόντος Κανονισμού.

4. Η απόρριψις του αιτήματος ενδιαφερομένου διά 
πρόσβασιν εις τα Αρχεία θά πρέπει νά είναι πλήρως ήτι-
ολογημένη.

Άρθρο 3
Ικανοποίησις δικαιώματος προσβάσεως

1. Η μελέτη του Αρχείου υπό του ενδιαφερομένου 
πραγματοποιείται πάντοτε εντός των εγκαταστάσεων 
φυλάξεως αυτού υπό το Θ.Ν.Π. 

2. Υπάρχει η δυνατότης γνωστοποιήσεως των αιτουμέ-
νων έγγραφων εις φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα 
ιδιωτικού δικαίου διά χρήσεως τεχνολογίας πληροφο-
ριών και επικοινωνίας, εφ’ όσον αυτά έχουν ζητήσει ή 
υποδείξει το συγκεκριμένον μέσον ως προτιμώμενον, ή 

έχουν χρησιμοποιήσει το μέσον αυτό κατά την υποβο-
λήντου αιτήματος.

α. Τόσον η αίτησις διά την χρήσιν ή την υπόδειξιν του 
προτιμώμενου ηλεκτρονικού μέσου, όσον και η σχετική 
συγκατάθεσις δύνανται να μεταδίδωνται και να αποστέλ-
λωνται, εις πάσαν περίπτωσιν, με χρήσιν τεχνολογίας 
πληροφοριών και επικοινωνίας, εφ’ οσον τηρούνται αι 
προϋποθέσεις ταυτοποιήσεως και επιβεβαιώσεως της 
ταυτότητος (αυθεντικοποιήσεως) των προσώπων, αι 
οποίαι ισχύουν διά τον δημόσιον τομέα.

β. Με γνωστοποίησιν των αιτουμένων αρχείων ισοδυ-
ναμεί ή ηλεκτρονική πρόσβασις υπό των ενδιαφερομέ-
νων εις το περιεχόμενον των ενεργειών και των έγγρα-
φων του Θ.Ν.Π., εφ’ όσον το Θ.Ν.Π. δύναται να απόδειξη 
με βέβαιον και ασφαλή τρόπον την πρόσβασιν του εν-
διαφερομένου, εάν αυτό απαιτηθεί.

3. Η πρόσβασις εις τα αρχεία ασκείται κατά την επιλο-
γήν της υπηρεσίας είτε με λήψιν φωτοαντιγράφου, είτε 
με επιτόπιον μελέτην, είτε με χρήσιν μέσων τεχνολογίας 
πληροφοριών και επικοινωνίας.

α. Φωτοαντίγραφον απαγορεύεται ρητώς να χορη-
γηθή, εάν ή διαδικασία παραγωγής αντιγράφου είναι 
πιθανόν να βλάψη το πρωτότυπον αρχείον.

β. Εν πάση περιπτώσει, η σχετική δαπάνη αναπαρα-
γωγής βαρύνει τον αιτούντα.

4. Εις ουδεμίαν περίπτωσιν επιτρέπεται εις το κοινόν 
η εξαγωγή εκκλησιαστικού Αρχείου από του χώρου δι-
αφυλάξεως αυτού.

5. Οι ερευνηταί, οι οποίοι χρησιμοποιούν τα εκκλησια-
στικά αρχεία διά την συγγραφήν και δημοσίευσιν επιστη-
μονικού τινός πονήματος, έχουν την υποχρέωσιν, όπως 
αναφέρουν ως ιστορικάς πηγάς τα συγκεκριμένα αρχεία, 
τα όποια εχρησιμοποίησαν και, όπως χορηγήσουν δωρε-
άν τρία αντίτυπα των σχετικών δημοσιευμάτων αυτών, 
εν διά την βιβλιοθήκην του Θ.Ν.Π. και δύο διά το τυχόν 
υπάρχον ιστορικόν αυτού αρχείον.

Άρθρο 4
Αντίθετοι τυχόν διατάξεις διά τον τρόπον ασκήσεως 

και ικανοποιήσεως του δικαιώματος προσβάσεως του 
κοινού εις τα Αρχεία του Θ.Ν.Π. καταργούνται.

Άρθρο 5
Ο παρόν Κανονισμός δέν προκαλεί καμίαν δαπάνην εις 

βάρος του προϋπολογισμού του Θ.Ν.Π. και των λοιπών 
υπ’ αυτό Νομικών Προσώπων.

Άρθρο 6
Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού άρχεται από της δη-

μοσιεύσεως αύτου εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Φυλή Αττικής, 27 Μαΐου 2021

Ο Πρόεδρος
† Ο Μητροπολίτης
Ωρωπού και Φυλής ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ   
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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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