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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
-----------

ΠΡΟΣ
Όλους τους συμβολαιογράφους
της χώρας

Ταχ.Δ/νση
Τηλέφωνα
FAX
E-mail

: Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78, Αθήνα
: 210-3307450,60,70,80,90
: 210-3848335
: notaries@notariat.gr
Πληροφορίες : Θεόδωρος Χαλκίδης

ΘΕΜΑ: Συναλλαγή με το Δ.Δ.Δ. κατά τη διάρκεια
της πανδημίας
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι
Σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, ανακοίνωση του
Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων, σύμφωνα με την οποία η συναλλαγή με
πολίτες και ασφαλισμένους από 16-3-2020 θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά. Η
ανακοίνωση δίνει αναλυτικές πληροφορίες για τη σχετική διαδικασία καθώς
και τα στοιχεία επικοινωνίας του τμήματος.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

e-ΕΦΚΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ &
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΦΟΡΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΚ/ΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

Τηλέφωνο : 2105296197-2105296195
fax : 2105296188
e-mail : deltio@efka.gov.gr

ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΔΔ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
Με απόφαση του διοικητή του ΕΦΚΑ και σε υλοποίηση των
κυβερνητικών αποφάσεων που έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί, η συναλλαγή με
κοινό διακόπτεται από 16/03/2020.
Μέχρι την άρση αυτής της απόφασης, όλες οι συναλλαγές για το
γραφείο Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων με τους ασφαλισμένους και
τους πολίτες θα γίνονται ηλεκτρονικά.
Συγκεκριμένα, η συναλλαγή με τους δικηγόρους που επιθυμούν να
δημοσιεύσουν κείμενο στο έντυπο ΔΔΔ θα γίνεται εξ ολοκλήρου μέσω
email.
Αποστέλλονται τα κείμενα για κοστολόγηση -όπως ήδη γίνεται σε
μεγάλο βαθμό- από τους ενδιαφερόμενους που θα λαμβάνουν απάντηση
μέσω email, & τους ενημερώνουμε ότι λόγω εκτάκτων αναγκών θα πρέπει
να μας αποστέλλουν την απόδειξη από την τραπεζική κατάθεση αλλά και
το προς δημοσίευση κείμενο, υπογεγραμμένο, σε μορφή pdf και τα δύο.
Στην συνέχεια οι συναλλασσόμενοι ενημερώνονται με e-mail για τον
αύξοντα αριθμό του υπό δημοσίευση κειμένου και τα στοιχεία του τεύχους
(α/α τεύχους και ημερομηνία έκδοσής του), ώστε να καλύπτονται έναντι
των δικαστικών αρχών, ότι όντως προέβησαν στην δημοσίευση, και εκ
των υστέρων (μετά το τέλος της παρούσας κατάστασης), θα μπορούν να
προσέρχονται για την αγορά του συγκεκριμένου τεύχους, ώστε να το
προσκομίσουν στο αρμόδιο τμήμα του δικαστηρίου.
Τα στοιχεία επικοινωνίας του γραφείου Δ.Δ.Δ. είναι:

Τηλέφωνο : 2105296197-2105296195
fax : 2105296188
e-mail : deltio@efka.gov.gr

