
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αρ. Α.1135/9.6.2020 απόφα-
σης του Υφυπουργού Οικονομικών «Προσδιορι-
σμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την απαλλα-
γή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του 
συνολικού μισθώματος για τον μήνα Ιούνιο 2020» 
(Β΄ 2219).

2 Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του 
άρθρου 2 της από 11.03.2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 55) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, όπως αυτή κυρώθηκε 
με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), με την 
οποία λαμβάνονται «Κατεπείγοντα μέτρα αντι-
μετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφά-
νισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Α.1146 (1)
   Τροποποίηση της υπ’ αρ. Α.1135/9.6.2020 από-

φασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Προσδιο-

ρισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την απαλ-

λαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% 

του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Ιούνιο 

2020» (Β΄ 2219). 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του δεύτερου άρθρου της 

από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(Π.Ν.Π.) (Α΄ 68), όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 1 
του άρθρου 15 του ν. 4690/2020 (Α΄104) όπως κυρώθηκε 
με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83).

2. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατά-
ξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 94), ιδίως το άρθρο 41.

3. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδι-
κασίες και άλλες διατάξεις» (Α΄170), όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Ει-
σπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α΄90) όπως ισχύουν, 
ιδίως το άρθρο 83.

5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

6. 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).

7. Το π.δ. 142/2017 (Α΄181) «Οργανισμός Υπουργείου 
Οικονομικών» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του 
π.δ. 84/2019 (Α΄ 123).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(Α΄ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

9. Την υπ’ αρ. Υ2/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργών» (Β΄ 2901).

10. Την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο 
Βεσυρόπουλο» (Β΄3051).

11. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμ-
βουλίου «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 ν. 4389/2016, όπως ισχύ-
ουν, την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου 
Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωσης θητείας του Διοικητή 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), 
καθώς και την υπ’ αρ. 5294/17.1.2020 απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

12. Την υπ’ αρ. Α.1135/9.6.2020 απόφαση του Υφυ-
πουργού Οικονομικών «Προσδιορισμός πληττόμενων 
επιχειρήσεων για την απαλλαγή από την υποχρέωση 
καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον 
μήνα Ιούνιο 2020» (Β΄2219).

13. Την υπ’ αρ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 απόφαση 
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
«Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 968), όπως ισχύει.
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14. Την από 12.6.2020 εισήγηση του Διοικητή της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

15. Την ανάγκη καθορισμού των πληττόμενων επιχει-
ρήσεων για την εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου δεύ-
τερου της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 68) όπως κυρώθηκε 
με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83), όπως αυτή προ-
στέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4690/2020 
(Α΄ 104).

16. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος τους Κρατικού Προϋπολογισμού οι-
κονομικού έτους 2020, αποφασίζουμε:

1. Στο Παράρτημα της υπ’ αρ. Α.1135/9.6.2020 από-
φασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Προσδιορισμός 
πληττόμενων επιχειρήσεων για την απαλλαγή από την 
υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώ-
ματος για τον μήνα Ιούνιο 2020» (Β΄ 2219), προστίθεται 
νέος ΚΑΔ 49.31 «Αστικές και προαστιακές χερσαίες με-
ταφορές επιβατών».

2. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 15 Ιουνίου 2020

Ο Υφυπουργός

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Ι    

 Αριθμ. Α.1147 (2)
Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του 

άρθρου 2 της από 11.03.2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 55) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, όπως αυτή κυρώθη-

κε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), με την 

οποία λαμβάνονται «Κατεπείγοντα μέτρα αντι-

μετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφά-

νισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 

περιορισμού της διάδοσής του. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της από 11.3.2020 

(Α΄ 55) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγο-
ντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του», όπως τροποποιήθη-
κε και ισχύει, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
ν. 4682/2020 (Α΄ 76).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4690/2020 (Α’ 104).
3. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 «Φορολογικές δι-

αδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170 - Κ.Φ.Δ.), όπως 
ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί κώδικος ει-
σπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α΄ 90 – Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως 
ισχύουν.

5. Το π.δ. 142/2017 (Α΄ 181) «Οργανισμός Υπουργείου 
Οικονομικών».

6. Τις διατάξεις του π.δ. 16/1989 (Α΄ 6) «Κανονισμός 
λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) 

και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων 
αυτών».

7. Την υπ’ αρ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 (Β΄968) από-
φαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.

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

9. Την υπ’ αρ. Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυ-
πουργών» (Β’ 2901).

10. Την υπ’ αρ. 339/18-07-2019 (Β’ 3051) απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, 
Απόστολο Βεσυρόπουλο».

11. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 (Α΄94) «Επείγουσες 
διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονο-
μικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και 
άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν, ιδίως το άρθρο 41.

12. Την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.18159/14.3.2020 (Β’ 859) 
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - 
Προστασίας του πολίτη - Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων - Υγείας – Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της 
προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας όλων των οργα-
νωμένων παραλιών (δημόσιων, δημοτικών, ιδιωτικών), 
των χιονοδρομικών κέντρων, των αγορών των άρθρων 
37 και 38 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171) και ρύθμιση σχετικών 
ζητημάτων».

13. Την υπ’ αρ. 18152/14.3.2020 (Β’ 857) απόφαση των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας του 
πολίτη - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας – 
Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απα-
γόρευσης λειτουργίας εποχικών τουριστικών καταλυμά-
των από 15.3.2020 έως και 30.4.2020».

14. Την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 18149/13.3.2020 (Β’ 855) 
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερι-
κών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης 
λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων, μου-
σείων, αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων, αθλητικών 
εγκαταστάσεων, καθώς και γενικά χώρων συνάθροισης 
κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό δι-
άστημα από 14.3.2020 έως και 27.3.2020.».

15. Την Δ1α/Γ.Π οικ.16838/10.3.2020 (Β’ 783) απόφαση 
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας 
του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσω-
ρινής απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών και 
παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, 
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων 
γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης φύσεως εκπαιδευ-
τικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιω-
τικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας για το χρονικό 
διάστημα από 11.3.2020 έως και 24.3.2020».

16. Την Δ1α/Γ.Π οικ. 16837/10.3.2020 (Β’ 782) απόφαση 
των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη - Υγείας - Πο-
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λιτισμού και Αθλητισμού – Εσωτερικών «Επιβολή του 
μέτρου προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας χώρων 
αθλητικών εκδηλώσεων και άλλων αθλητικών εγκατα-
στάσεων με παρουσία άνω των εξήντα (60) ατόμων στον 
αγωνιστικό χώρο διεξαγωγής του αθλήματος».

17. Την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 17733/12.3.2020 (Β’ 833) 
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερι-
κών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης 
λειτουργίας θεάτρων, κινηματογράφων, χώρων καλλιτε-
χνικών εκδηλώσεων, κέντρων διασκέδασης, παιδότο-
πων, δημοσίων και ιδιωτικών γυμναστηρίων, ιδιωτικών 
σχολών εκμάθησης αθλημάτων, κολυμβητηρίων κλει-
στών και ανοικτών στο σύνολο της Επικράτειας για το 
χρονικό διάστημα από 13/3/2020 έως και 27/3/2020».

18. Την Δ1α/Γ.Π.οικ.19024/17.3.2020 (Β’ 915) απόφαση 
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασί-
ας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών 
«Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης 
λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων, στο σύνολο της 
Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 18.3.2020 
έως και 31.3.2020, προς περιορισμό της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19».

19. Την 1/20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη του Υπουρ-
γικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσό-
δων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με 
τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του 
ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της 
Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» καθώς και την υπ’ αρ. 
5294/2020 απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Ανανέ-
ωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

20. Την ανάγκη καθορισμού των λεπτομερειών εφαρ-
μογής του άρθρου 2 της από 11.3.2020 (Α΄ 55) Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντι-
μετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπως 
αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).

21. Την εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
22. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-

λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

1. Παρατείνονται μέχρι και την 31/10/2020 οι προθε-
σμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτι-
κά Κέντρα οφειλών των επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν 
ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020 

τους αναφερόμενους στο συνημμένο πίνακα, ο οποί-
ος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή 
των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 
20/03/2020 Κ.Α.Δ. δευτερεύουσας δραστηριότητας από 
τους αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα, όπως 
αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου ει-
σοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα 
από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο 
στις 20/03/2020, που λήγουν ή έληξαν από 01/06/2020 
έως και 30/06/2020. Έως την ίδια ημερομηνία και για τις 
ίδιες ως άνω οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι 
προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκο-
λύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.

2. Αναστέλλεται μέχρι και την 31/10/2020 η είσπρα-
ξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά την 
01/06/2020 οφειλών των ανωτέρω προσώπων.

3. Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και 
προσαυξήσεις του χρονικού διαστήματος της αναστολής.

4. Στην περίπτωση που εργαζόμενοι επιχειρήσεων 
(μέρος ή όλοι) τίθενται σε καθεστώς αναστολής της 
σύμβασης εργασίας τους και ο οικείος εργοδότης κα-
ταγγείλει αυτή, καθώς και στην περίπτωση που, μετά την 
ολοκλήρωση του μέτρου, οι επιχειρήσεις δεν διατηρούν 
τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, η παράταση ή η ανα-
στολή παύει αυτοδικαίως και οι οφειλές βαρύνονται με 
τόκους και προσαυξήσεις, βάσει της αρχικής ημερομη-
νίας βεβαίωσης.

5. Από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης εξαι-
ρούνται: α) οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως 
ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του 
ν. 4270/2014, β) τα εκτός αυτής Νομικά Πρόσωπα Δημο-
σίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), γ) τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού 
Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος, ή σε Ν.Π.Δ.Δ. 
ή Ο.Τ.Α. –κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δη-
μοσίου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού 
και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής τους- ή επι-
χορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατά-
ξεις, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό 
(50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, 
δ) οι εκτός αυτής δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί 
του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), ανεξαρτή-
τως εάν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του και ε) οι 
επιχειρήσεις που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β΄ του αμέσως 
παραπάνω νόμου.

6. Η παρούσα απόφαση δεν καταργεί την υπ’ αρ. 
Α.1053/21.03.2020 (Β΄949) απόφαση, όπως τροπο-
ποιήθηκε με την υπ’ αρ. Α.1062/26.03.2020 (Β΄ 1043) 
απόφαση, την υπ’ αρ. Α.1072/02.04.2020 (Β΄1157), 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. Α.1083/13.04.2020 
(Β΄ 1387) απόφαση, και την υπ’ αρ. Α.1106/08.05.2020 
(Β΄ 1823) απόφαση.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Ιουνίου 2020

Ο Υφυπουργός
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ   
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*02024491906200008*

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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