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22 Νοεμβρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Διαδικασία αναζήτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της αποζημίωσης των εκμισθωτών,
κατ’ επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης
των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 βάσει
των υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 400/20.4.2021 (Β’ 1613),
ΓΔΟΥ 500/26.5.2021 (Β’ 2225), ΓΔΟΥ 615/30.6.2021
(Β’ 2830), ΓΔΟΥ 809/23.7.2021 (Β’ 3274) και ΓΔΟΥ
872/25.8.2021 (Β’ 3921) αποφάσεων του Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργού
Οικονομικών.

2

Αποδοχή δωρεάς της εταιρίας με την επωνυμία
«COSMOTE-ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» προς το Ελληνικό Δημόσιο - Υπουργείο Εθνικής Άμυνας - Γενικό Επιτελείο Στρατού.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΓΔΟΥ 1056
(1)
Διαδικασία αναζήτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της αποζημίωσης των εκμισθωτών,
κατ’ επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης
των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 βάσει
των υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 400/ 20.4.2021 (Β’ 1613),
ΓΔΟΥ 500/26.5.2021 (Β’ 2225), ΓΔΟΥ 615/30.6.2021
(Β’ 2830), ΓΔΟΥ 809/23.7.2021 (Β’ 3274) και ΓΔΟΥ
872/25.8.2021 (Β’ 3921) αποφάσεων του Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ, Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/
2020 (Α΄ 104), όπως ισχύουν μετά και την τροποποίηση
τους με τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 4758/2020
(Α΄ 242) και με τις διατάξεις του άρθρου 27 του
ν. 4772/2021 (Α΄ 17).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 39, 43Α, 67, 68 και 72 του
ν. 4172/2013 (Α΄ 167).

Αρ. Φύλλου 5423

3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).
4. Τις διατάξεις των παρ. 8α, 8β και 10 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1
του ν. 4683/2020 (Α΄ 83).
5. Το ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90), όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το ν. 4738/2020 (Α΄ 207)».
6. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).
7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
8. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
9. Το π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχόμενου και του
χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α΄ 103).
10. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).
11. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (Α΄ 145).
12. Το άρθρο 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).
13. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού
και Υφυπουργών» (Β’ 2901).
14. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).
15. Την υπ’ αρ. 339/18-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο
Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).
16. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του
Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του
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ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση
του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της
θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), και την
υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17.1.2020 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
17. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 4389/2016
(Α΄ 94) και ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 7, του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού.
18. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων» (Β’ 4738).
19. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ 1162/2018 απόφαση του
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με
τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω
διαδικτύου» (Β’ 3579), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό
στοιχεία Α.1139/2020 (Β’ 2269), Α.1243/2020 (Β’ 4914),
Α.1253/2020 (Β’ 5180), Α.1050/2021 (Β’ 956), Α.1158
(Β’ 2974) και Α.1170/2021 (Β’ 3548) αποφάσεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
20. Την υπό στοιχεία Α.1003/2021 κοινή απόφαση του
Υπουργού, του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Διαδικασία και προϋποθέσεις
καταβολής ποσού ίσου με το ήμισυ της μείωσης των μισθωμάτων που λαμβάνουν εκμισθωτές για μισθώματα
μηνός Νοεμβρίου και εφεξής, κατ’ επιταγή του νόμου στο
πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού
COVID-19.» (Β’ 37).
21. Την υπό στοιχεία Α.1030/2021 κοινή απόφαση του
Υπουργού, του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Διαδικασία και προϋποθέσεις
καταβολής του ποσού της αποζημίωσης των εκμισθωτών για τα μισθώματα Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2021,
κατ’ επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των
επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 702).
22. Την υπό στοιχεία Α.1057/2021 κοινή απόφαση του
Υπουργού, του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Διαδικασία και προϋποθέσεις
καταβολής του ποσού της αποζημίωσης των δικαιούχων
επιχειρήσεων εκμετάλλευσης εκπτωτικών καταστημάτων (outlet), εμπορικών κέντρων ή εκπτωτικών χωριών,
που δεν εισπράττουν βασικό αντάλλαγμα για τους μήνες
Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021, κατ’ επιταγή του νόμου
στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.» (Β’ 1069).
23. Την υπό στοιχεία Α.1058/2021 κοινή απόφαση
του Υπουργού, του Αναπληρωτή Υπουργού και του
Υφυπουργού Οικονομικών «Διαδικασία και προϋποθέσεις καταβολής ποσού ίσου με το ήμισυ της μείωσης
του ανταλλάγματος που λαμβάνουν οι δικαιούχοι για
την εκμίσθωση/παραχώρηση της χρήσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου ή κυλικείου μηνός
Νοεμβρίου και εφεξής, κατ’ επιταγή του νόμου στο
πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού
COVID-19.» (Β’ 1072).
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24. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 400/2021 κοινή απόφαση του Υπουργού, του Αναπληρωτή Υπουργού και του
Υφυπουργού Οικονομικών «Ειδικότερη διαδικασία και
ορισμός των προϋποθέσεων για την προκαταβολή των
ποσών της αποζημίωσης των εκμισθωτών για τα μισθώματα μηνός Μαρτίου 2021, κατ’ επιταγή του νόμου στο
πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού
COVID-19.» (Β’ 1613).
25. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 500/2021 κοινή απόφαση του Υπουργού, του Αναπληρωτή Υπουργού και του
Υφυπουργού Οικονομικών «Ειδικότερη διαδικασία και
ορισμός των προϋποθέσεων για την προκαταβολή των
ποσών της αποζημίωσης των εκμισθωτών για τα μισθώματα μηνός Απριλίου 2021, κατ’ επιταγή του νόμου στο
πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού
COVID-19.» (Β’ 2225).
26. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 615/2021 κοινή απόφαση του Υπουργού, του Αναπληρωτή Υπουργού και του
Υφυπουργού Οικονομικών «Ειδικότερη διαδικασία και
ορισμός των προϋποθέσεων για την προκαταβολή των
ποσών της αποζημίωσης των εκμισθωτών για τα μισθώματα μηνός Μαΐου 2021, κατ’ επιταγή του νόμου στο
πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού
COVID-19.» (Β’ 2830).
27. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 809/2021 κοινή απόφαση του Υπουργού, του Αναπληρωτή Υπουργού και του
Υφυπουργού Οικονομικών «Ειδικότερη διαδικασία και
ορισμός των προϋποθέσεων για την προκαταβολή των
ποσών της αποζημίωσης των εκμισθωτών για τα μισθώματα μηνός Ιουνίου 2021, κατ’ επιταγή του νόμου στο
πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού
COVID-19.» (Β’ 3274).
28. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 872/2021 κοινή απόφαση του Υπουργού, του Αναπληρωτή Υπουργού και του
Υφυπουργού Οικονομικών «Ειδικότερη διαδικασία και
ορισμός των προϋποθέσεων για την προκαταβολή των
ποσών της αποζημίωσης των εκμισθωτών για τα μισθώματα μηνός Ιουλίου 2021, κατ’ επιταγή του νόμου στο
πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού
COVID-19.» (Β’ 3921).
29. Την ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας αναζήτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της αποζημίωσης των εκμισθωτών για τα μισθώματα μηνών Μαρτίου,
Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου και Ιουλίου 2021, κατ’ επιταγή
του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων
του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την παρ. 2 του
άρθρου 3 των υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 400/2021, 500/2021,
615/2021, 809/2021 και 872/2021 αποφάσεων.
30. Την υπό στοιχεία Α.1209/2.9.2021 απόφαση του
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
«Διαδικασία βεβαίωσης εσόδων υπέρ Δημοσίου και
τρίτων και διαδικασία μείωσης εσόδων με ηλεκτρονικά
μέσα, μέσω των υπηρεσιών της διαλειτουργικότητας,
κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν.δ. 356/1974
«Κώδικας Είσπραξης» (Α΄ 90)» (Β’ 4053).
31. Τις διατάξεις του π.δ. 16/1989 (Α΄ 6), ιδίως τα άρθρα
55 και επόμενα αυτού.
32. Την υπό στοιχεία Α.Π. 144355 ΕΞ 2021/16.11.2021
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομιών Υπηρεσιών
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του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία
από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται η διαδικασία αναζήτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
της αποζημίωσης των εκμισθωτών για τα μισθώματα
μηνών Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου και Ιουλίου
2021, κατ’ επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 των υπό στοιχεία ΓΔΟΥ
400/20.04.2021 (Β’ 1613), ΓΔΟΥ 500/26-5-2021 (Β’ 2225),
ΓΔΟΥ 615/30-6-2021 (Β’ 2830), ΓΔΟΥ 809/23-7-2021
(Β’ 3274) και ΓΔΟΥ 872/25-8-2021 (Β’ 3921) αποφάσεων
του Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργού
Οικονομικών. Η διαδικασία αναζήτησης των συγκεκριμένων ποσών διενεργείται από την Γενική Διεύθυνση
Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Οικονομικών, βάσει των στοιχείων που αποστέλλονται από
την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).
Άρθρο 2
Διαδικασία αναζήτησης των αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών
1. Μετά από την παρέλευση της προθεσμίας που ορίζεται με την παρ. 1 του άρθρου 3 των υπό στοιχεία ΓΔΟΥ
400/2021, 500/2021, 615/2021, 809/2021 και 872/2021
Αποφάσεων, η Α.Α.Δ.Ε. δημιουργεί και αποστέλλει στη
ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών:
(α) αναλυτική κατάσταση, ανά Α.Φ.Μ., των δικαιούχων εκμισθωτών/υπεκμισθωτών που εισέπραξαν την
αποζημίωση, ξεχωριστά για κάθε ένα από τους μήνες
Μάρτιο, Απρίλιο, Μάϊο, Ιούνιο και Ιούλιο και δεν υπέβαλαν «Δήλωση Covid» εντός της εκάστοτε οριζόμενης
προθεσμίας και καθίστανται υπόχρεοι επιστροφής του
καταβληθέντος ποσού ή υπέβαλλαν «Δήλωση Covid»
από την εκκαθάριση της οποίας προκύπτει ποσό αποζημίωσης μικρότερο της καταβληθείσας προκαταβολής και
καθίστανται υπόχρεοι επιστροφής του υπερβάλλοντος
καταβληθέντος ποσού, καθώς και
(β) συγκεντρωτική κατάσταση, ανά Α.Φ.Μ., των ως άνω
υπόχρεων επιστροφής, με το συνολικό για το ως άνω
χρονικό διάστημα αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό που
θα πρέπει να επιστραφεί.
Οι καταστάσεις είναι σε ηλεκτρονική μορφή και περιλαμβάνουν τα πλήρη στοιχεία των υπόχρεων επιστροφής
(ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, επωνυμία, διεύθυνση κατοικίας/έδρας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος) και το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό, ολογράφως και αριθμητικώς.
2. Βάσει της (β) συγκεντρωτικής κατάστασης της
παρ. 1, η ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών αναζητεί την αποζημίωση που έχει καταβληθεί αχρεώστητα,
εκδίδοντας καταλογιστική πράξη με το αχρεωστήτως
καταβληθέν ποσό συνολικά.
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3. Το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό βεβαιώνεται και
εισπράττεται ως έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού,
κατά τις διατάξεις του ν.δ. 356/74 (Α΄ 90) Περί Κώδικος
Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδου (Α.Λ.Ε.) 1590789001 «Λοιπές
Επιστροφές Ποσών». Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης
πληρωμής, το προς ανάκτηση ποσό επιβαρύνεται επιπλέον με τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής του
άρθρου 6 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων
(Κ.Ε.Δ.Ε.).
4. Η διαδικασία της βεβαίωσης των εσόδων δύναται να
πραγματοποιείται μέσω υπηρεσιών διαλειτουργικότητας
που προβλέπονται στην υπό στοιχεία Α. 1209/02.09.2021
απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Β’ 4053), με φορέα
τη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2021
Ο Υπουργός

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ο Υφυπουργός
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
I

(2)
Αποδοχή δωρεάς της εταιρίας με την επωνυμία
«COSMOTE-ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» προς το Ελληνικό Δημόσιο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας - Γενικό Επιτελείο
Στρατού.
Με την υπό στοιχεία 145855 ΕΞ 2021/19-11-2021
απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης
Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών του
Υπουργείου Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4182/2013
(Α΄ 185), καθώς και των άρθρων 496, 498 και 499 του
ΑΚ, έγινε αποδεκτή η υπ’ αρ. 210.089/15-9-2021 επιστολή - πρόταση δωρεάς της εταιρίας με την επωνυμία
«COSMOTE-ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
EΤΑΙΡΙΑ» προς το Ελληνικό Δημόσιο - Υπουργείο Εθνικής
Άμυνας - Γενικό Επιτελείο Στρατού, η οποία συνίσταται
στη χρηματοδότηση αγοράς υλικών και εξοπλισμού συνολικού κόστους εκατόν ογδόντα τριών χιλιάδων ευρώ
(183.000,00€), για την κατασκευή δύο (2) κινητών επικοινωνιακών κόμβων (ΚΕΚ) αξίας εκατόν σαράντα οκτώ
χιλιάδων ευρώ (148.000,00€) και δύο (2) δορυφορικών
κεραιών τύπου Flyaway αξίας τριάντα πέντε χιλιάδων
ευρώ (35.000,00€), για κάλυψη αναγκών Δορυφορικού
Δικτύου επικοινωνιών του Στρατού Ξηράς.
Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΑΚΑΣ

69994

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 5423/22.11.2021

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, 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 Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

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)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02054232211210004*

