
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 129875 ΕΞ2020/ 
13.11.2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομι-
κών «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών 
Ομάδων Εργασίας στο Υπουργείο Οικονομικών 
για την εκτέλεση προπαρασκευαστικών εργασι-
ών κατά τη διαδικασία νομοθετικής κωδικοποίη-
σης της φορολογικής νομοθεσίας» (Β’ 5131).

2 Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 60622/17.8.2021 
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών 
και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Έκτα-
κτα και επείγοντα μέτρα για την προστασία των 
θέσεων εργασίας στις πληγείσες περιοχές από τις 
φυσικές καταστροφές που προκλήθηκαν από τις 
πυρκαγιές του Αυγούστου 2021» (Β΄ 3816).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 156929 ΕΞ 2021 (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 129875 ΕΞ2020/ 

13.11.2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομι-

κών «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών 

Ομάδων Εργασίας στο Υπουργείο Οικονομικών 

για την εκτέλεση προπαρασκευαστικών εργα-

σιών κατά τη διαδικασία νομοθετικής κωδικο-

ποίησης της φορολογικής νομοθεσίας» (Β’ 5131). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 34 του ν. 1914/1990 «Εκσυγχρονισμός 

και ανάπτυξη του δημόσιου τομέα και της αγοράς, φο-
ρολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄178), όπως 
αποσαφηνίστηκε με την παρ. 1 του άρθρου 13 του
ν. 2346/1995 (Α΄ 220),

β) των άρθρων 13 έως 15 του Κώδικα Διοικητικής Δι-
αδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45),

γ) των άρθρων 65-67 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό 
Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυ-
βέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133),

δ) του άρθρου 76 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυ-
βέρνηση (ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)- 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (ενσωμάτωση στο Ελληνικό 
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 184),

ε) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98) 
σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 
4622/2019 (Α΄ 133),

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

2. Την υπό στοιχεία 129875 ΕΞ2020/13.11.2020 απόφα-
ση του Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση 
και ορισμός μελών Ομάδων Εργασίας στο Υπουργείο 
Οικονομικών για την εκτέλεση προπαρασκευαστικών 
εργασιών κατά τη διαδικασία νομοθετικής κωδικο-
ποίησης της φορολογικής νομοθεσίας» (Β’ 5131, ΑΔΑ: 
6ΟΩΒΗ-3ΛΧ), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 
30609 ΕΞ2021/12.03.2021 (Β’ 1132, ΑΔΑ: ΩΓΖ5Η-ΤΚΡ), 
81501 ΕΞ2021/05.07.2021 (Β’ 2989, ΑΔΑ: ΨΔΡΒΗ-ΡΟ1), 
92282 ΕΞ2021/26.07.2021 (Β΄ 3777, ΑΔΑ: ΨΓΟΨΗ-ΟΕΒ), 
99298 ΕΞ 2021/11.08.2021 (Β΄ 3982, ΑΔΑ: Ψ00ΨΗ-ΗΔΛ) 
και 116581 ΕΞ 2021/23.09.2021 (Β΄4446, ΑΔΑ: ΩΖΩ7Η-
2ΦΖ), όμοιες.

3. Την υπό στοιχεία 155388 ΕΞ 2021/06.12.2021 εισή-
γηση του αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύ-
θυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του Υπουρ-
γείου Οικονομικών.

4. Τα από 01.12.2021 και 2.12.2021 μηνύματα ηλεκτρο-
νικού ταχυδρομείου από το Γραφείο του Υφυπουργού 
Οικονομικών Βεσυρόπουλου, με τα οποία ζητείται σύ-
ντμηση του χρόνου παράδοσης του έργου της Ομάδας 
Εργασίας για τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

I. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 129875 ΕΞ 2020/ 
13.11.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
(Β’ 5131, ΑΔΑ: 6ΟΩΒΗ-3ΛΧ), ως εξής:

α) Συντέμνουμε το χρόνο παράδοσης του έργου της 
Ομάδας Εργασίας για τις Φορολογικές διαδικασίες:
ν. 4174/2013, Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ) 
και στον πίνακα της παρ. Ε. του διατακτικού της εν θέματι 
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απόφασης τροποποιούμε το χρονοδιάγραμμα εργασιών της εν λόγω Ομάδας Εργασίας (περ. δ), ως εξής:
«

δ) Φορολογικές διαδικασίες: ν. 4174/2013,
Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ). ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 - 31 ΜΑΪΟΥ 2022

»
β) Προσθέτουμε στην παρ. Ε. του διατακτικού της εν θέματι απόφασης εδάφιο ως εξής:
«Η ολοκλήρωση βάσει του προβλεπόμενου με την υπό στοιχεία 129875 ΕΞ 2020 (Β΄ 5131) απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών, χρονοδιαγράμματος των προπαρασκευαστικών εργασιών των Ομάδων Εργασίας για την νομοθε-
τική κωδικοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας, αποτελεί μέρος της μεταρρύθμισης 16643 «Κωδικοποίηση και 
απλούστευση της φορολογικής νομοθεσίας» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», 
όπως προκύπτει από το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα του συνόλου των δράσεων της εν λόγω μεταρρύθμισης που 
αφορούν το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο έχει συμφωνηθεί στο πλαίσιο υλοποίησής της και παρατίθεται ως 
Παράρτημα της παρούσης».

II. Ως εκ τούτου, η παράγραφος Ε του διατακτικού της τροποποιούμενης απόφασης διαμορφώνεται ως εξής:
«Ε. Το χρονοδιάγραμμα εργασιών και παράδοσης του έργου των ανωτέρω Ομάδων Εργασίας ορίζεται ως 

εξής:

«ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

α) Είσπραξη δημοσίων εσόδων: διατάξεις ν.δ. 356/1974,
Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021

β)

Έμμεση φορολογία και φόροι συναλλαγών:
(α) διατάξεις Κώδικα ΦΠΑ κυρίως ν. 2859/2000,
Κώδικας ΦΠΑ, (Α’ 248) και
(β) διάφορα τέλη και άλλες έμμεσες επιβαρύνσεις
φορολογικού περιεχομένου, όπως φόροι συναλλαγών.

α) ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 - 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 
β) ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 - 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

γ)

Φορολογία περιουσίας: διατάξεις Ενιαίου Φόρου
Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)
και διατάξεις Φορολογίας Κεφαλαίου,
Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Τυχερών
Παιγνίων: ν. 2961/2001 «Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων
φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών,
Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια»
(Α΄ 266) και διάσπαρτες άλλες διατάξεις.

ΜΑΡΤΙΟΣ 2021 -30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

δ) Φορολογικές διαδικασίες: ν. 4174/2013,
Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ). ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 - 31 ΜΑΪΟΥ 2022

ε) Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 - 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Η ολοκλήρωση βάσει του προβλεπόμενου με την υπό στοιχεία 129875 ΕΞ 2020 (Β΄ 5131) απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών, χρονοδιαγράμματος των προπαρασκευαστικών εργασιών των Ομάδων Εργασίας για την νομοθε-
τική κωδικοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας, αποτελεί μέρος της μεταρρύθμισης 16643 «Κωδικοποίηση και 
απλούστευση της φορολογικής νομοθεσίας» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», 
όπως προκύπτει από το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα του συνόλου των δράσεων της εν λόγω μεταρρύθμισης που 
αφορούν το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο έχει συμφωνηθεί στο πλαίσιο υλοποίησής της και παρατίθεται ως 
Παράρτημα της παρούσης».

III. Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη απόφαση.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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-          
 1/1/2021 30/11/2022

-        1/12/2022 31/5/2023

4.      ,      
     1/1/2022 30/6/2022

-            
        1/1/2022 31/5/2022

-          
,             

 
1/6/2022 30/6/2022

9.       - 1/1/2024 30/6/2025

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2021

Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ   

Ι

 Αριθμ. 100652 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 60622/17.8.2021 

κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών 

και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Έκτα-

κτα και επείγοντα μέτρα για την προστασία των 

θέσεων εργασίας στις πληγείσες περιοχές από τις 

φυσικές καταστροφές που προκλήθηκαν από τις 

πυρκαγιές του Αυγούστου 2021» (Β΄ 3816). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο δέκατο έβδομο της από 13-8-2021 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την απο-
τελεσματικότερη προστασία και την ταχεία αποκατάστα-
ση του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των 
πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 
2021 και συναφείς διατάξεις» (Α΄ 143), όπως αυτή κυρώ-
θηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α΄ 156) .

2. Το άρθρο δέκατο τρίτο της από 14-3-2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντι-
μετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64), όπως αυτή κυρώθηκε με 
το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).

3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α΄ 133).

4. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ 
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).

5. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), 
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

6. Την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάλη-
ψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145).

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

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

9. Το 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).

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

11. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

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

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

14. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β΄ 4805),
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15. Την υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019 από-
φαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσε-
ων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής 
εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ» (Β΄ 3520).

16. Την υπό στοιχεία οικ. 12997/231/23-3-2020 από-
φαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων «Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης 
των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντι-
μετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» 
(Β΄ 993).

17. Την υπό στοιχεία οικ. 60622/17-8-2021 κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων «Έκτακτα και επείγοντα μέτρα για 
την προστασία των θέσεων εργασίας στις πληγείσες πε-
ριοχές από τις φυσικές καταστροφές που προκλήθηκαν 
από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2021» (Β΄ 3816).

18. Την υπ’ αρ. 92931/21-11-2021 εισήγηση της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

19. Την ανάγκη παράτασης του μέτρου της αναστο-
λής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για τη διασφά-
λιση και προστασία των θέσεων εργασίας στις επιχει-
ρήσεις του ιδιωτικού τομέα βάσει Κωδικού Αριθμού 
Δραστηριότητας (ΚΑΔ), στις πληγείσες περιοχές από 
τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2021 και ανήκουν στα 
διοικητικά όρια των Δήμων Ιστιαίας - Αιδηψού και Μα-
ντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας της Περιφερειακής 
Ενότητας Ευβοίας.

20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη ύψους έως ενός εκα-
τομμυρίου ευρώ (1.000.000 €), πέραν αυτής που έχει 
προβλεφθεί στην υπό στοιχεία οικ. 60622/17-8-2021 
(Β΄ 3816) κοινή υπουργική απόφαση, η οποία βαρύνει 
τον τακτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
ΕΦ 1033-5010000000, ΑΛΕ 2310989899, αποφασί-
ζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 60622/17-8-2021 
κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα και επείγοντα 
μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας στις 
πληγείσες περιοχές από τις φυσικές καταστροφές που 
προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2021» 
(Β΄ 3816), ως εξής:

Ι. Μετά το άρθρο 1 προστίθεται άρθρο 1Α, ως ακο-
λούθως:

«Άρθρο 1Α
Παράταση του μέτρου της αναστολής
συμβάσεων εργασίας εργαζομένων

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που 
εδρεύουν ή έχουν παράρτημα σε περιοχές που επλήγη-
σαν από τις πυρκαγιές και ανήκουν στα διοικητικά όρια 
των Δήμων Ιστιαίας - Αιδηψού και Μαντουδίου - Λίμνης -
Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας και 
δραστηριοποιούνται σε έναν από τους κάτωθι ΚΑΔ:

55.10: Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
55.20: Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα 

σύντομης διαμονής
55.30: Χώροι κατασκήνωσης για οχήματα αναψυχής 

και ρυμουλκούμενα οχήματα
55.90.14: Υπηρεσίες παροχής καταλύματος σε χώρους 

λειτουργικά ενοποιημένους με αγροτικές εκμεταλλεύ-
σεις που σχετίζονται με την αγροτική παραγωγή, την 
προστασία και την ανάδειξη του φυσικού και ανθρω-
πογενούς αγροτικού τοπίου

55.90.19: Άλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α.
79.11: Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων
79.12: Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων τα-

ξιδιών
79.90: Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων 

και συναφείς δραστηριότητες
96.04.10.03: Υπηρεσίες εκμετάλλευσης λουτρών (κα-

θαριότητας, χαμάμ κ.λπ.)
96.04.10.04: Υπηρεσίες θεραπευτικών λουτρών και 

ιαματικών πηγών,
έχουν τη δυνατότητα να θέτουν σε αναστολή τις συμ-

βάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομέ-
νων τους, οι οποίοι είχαν προσληφθεί μέχρι και τη 2α 
Αυγούστου 2021 για χρονικό διάστημα από 3-11-2021 
έως το αργότερο μέχρι και 30-4-2022.».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. οικ. 60622/17-8-2021 
κοινή υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας και
Οικονομικών Κοινωνικών Υποθέσεων
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ   
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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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