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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπ’ αρ. Α.1135/9.6.2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την απαλλαγή 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 αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης 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 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την απαλλαγή 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 διατάξεις 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 διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α΄170), όπως ισχύουν.
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4. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α΄90) όπως ισχύουν,
ιδίως το άρθρο 83.
5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
6. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 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 Νομοθεσίας 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 Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και
Υφυπουργών» (Β΄ 2901).
10. Την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο
Βεσυρόπουλο» (Β΄3051).
11. 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 ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, 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 Υπουργού 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 Υφυπουργού 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.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

24650

14. Την από 12.6.2020 εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
15. Την ανάγκη καθορισμού των πληττόμενων επιχειρήσεων για την εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 68) όπως κυρώθηκε
με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83), όπως αυτή προστέθηκε 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 οικονομικού έτους 2020, αποφασίζουμε:
1. Στο Παράρτημα της υπ’ αρ. Α.1135/9.6.2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Προσδιορισμός
πληττόμενων επιχειρήσεων για την απαλλαγή από την
υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Ιούνιο 2020» (Β΄ 2219), προστίθεται
νέος ΚΑΔ 49.31 «Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές 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 κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), με την
οποία λαμβάνονται «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης 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 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 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).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4690/2020 (Α’ 104).
3. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170 - Κ.Φ.Δ.), όπως
ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί κώδικος εισπράξεως 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.)
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και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων
αυτών».
7. Την υπ’ αρ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 (Β΄968) απόφαση 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 Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).
10. Την υπ’ αρ. 339/18-07-2019 (Β’ 3051) απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών,
Απόστολο Βεσυρόπουλο».
11. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 (Α΄94) «Επείγουσες
διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 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 Υποθέσεων - Υγείας – Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της
προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας όλων των οργανωμένων 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 απαγόρευσης λειτουργίας εποχικών τουριστικών καταλυμάτων 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 Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης
λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων, μουσείων, αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων, αθλητικών
εγκαταστάσεων, καθώς και γενικά χώρων συνάθροισης
κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα 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 Αθλητισμού και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών και
παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων,
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων
γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, 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 εγκαταστάσεων 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 Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης
λειτουργίας θεάτρων, κινηματογράφων, χώρων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, κέντρων διασκέδασης, παιδότοπων, δημοσίων και ιδιωτικών γυμναστηρίων, ιδιωτικών
σχολών εκμάθησης αθλημάτων, κολυμβητηρίων κλειστών 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, Προστασίας 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 Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 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 Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» καθώς και την υπ’ αρ.
5294/2020 απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
20. Την ανάγκη καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.3.2020 (Α΄ 55) Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 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 προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
1. Παρατείνονται μέχρι και την 31/10/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν
ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020
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τους αναφερόμενους στο συνημμένο πίνακα, ο οποίος 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 εισοδήματος 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/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.
2. Αναστέλλεται μέχρι και την 31/10/2020 η είσπραξη 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 καταγγείλει αυτή, καθώς και στην περίπτωση που, μετά την
ολοκλήρωση του μέτρου, οι επιχειρήσεις δεν διατηρούν
τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, η παράταση ή η αναστολή παύει αυτοδικαίως και οι οφειλές βαρύνονται με
τόκους και προσαυξήσεις, βάσει της αρχικής ημερομηνίας βεβαίωσης.
5. Από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης εξαιρούνται: α) οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως
ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του
ν. 4270/2014, β) τα εκτός αυτής Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου 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 δημοσίου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού
και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής τους- ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 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), ανεξαρτήτως 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 τροποποιήθηκε 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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ƴƭƱƧƮƧƶ ƮƻƩƭƮƻƱ ƧƵƭĬưƻƱ ƩƵƧƶƷƬƵƭƳƷƬƷƧƶ

Ʌɲʌɲʏʀɽɸʏɲɿ ʋʀʆɲʃɲʎ ʅɸ ʏʉʆ Ⱦʘɷɿʃʊ Ȱʌɿɽʅʊ ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ (ȾȰȴ) ʏʘʆ ʃʄɳɷʘʆ ʋʉʐ ʋʄɼʏʏʉʆʏɲɿ.
ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʏɸʏʌɲʗɼʔɿʉʐ ȾȰȴ ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʊʄɸʎ ʉɿ ʐʋʉʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎ ʋɸʆʏɲʗɼʔɿʘʆ,
ɸʇɲʗɼʔɿʘʆ ʃɲɿ ʉʃʏɲʗɼʔɿʘʆ. ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋɸʆʏɲʗɼʔɿʉʐ ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʊʄɸʎ ʉɿ
ʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎ ɸʇɲʗɼʔɿʘʆ ʃɲɿ ʉʃʏɲʗɼʔɿʘʆ. ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɸʇɲʗɼʔɿʉʐ ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʊʄɸʎ ʉɿ
ʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎ ʉʃʏɲʗɼʔɿʘʆ.
ƮƧƩ

ƮƯƧƩƳƶ
3316

47.78.89.04

ƪȺǈıǉİǑǀ ǉĮǈ ıǑǌĲǀǏǆıǆ ĮİǏǎıǉĮĳǙǌ ǉĮǈ įǈĮıĲǆǋǗȺǊǎǈǔǌ
ƯǈĮǌǈǉǗ İǋȺǗǏǈǎ įǈƾĳǎǏǔǌ ĲǎǑǏǈıĲǈǉǙǌ ǉĮǈ ǊǎǈȺǙǌ ȺĮǏǗǋǎǈǔǌ İǈįǙǌ ǊĮǕǉǀǐ Ĳƿǒǌǆǐ

4931

ƧıĲǈǉƿǐ ǉĮǈ ȺǏǎĮıĲǈĮǉƿǐ ǒİǏıĮǁİǐ ǋİĲĮĳǎǏƿǐ İȺǈǃĮĲǙǌ

4939

ƟǊǊİǐ ǒİǏıĮǁİǐ ǋİĲĮĳǎǏƿǐ İȺǈǃĮĲǙǌ Ⱥ.į.ǉ.Į.

5010

ĬĮǊƾııǈİǐ ǉĮǈ ĮǉĲǎȺǊǎǕǉƿǐ ǋİĲĮĳǎǏƿǐ İȺǈǃĮĲǙǌ

5030

ƪıǔĲİǏǈǉƿǐ ȺǊǔĲƿǐ ǋİĲĮĳǎǏƿǐ İȺǈǃĮĲǙǌ

5110

ƧİǏǎȺǎǏǈǉƿǐ ǋİĲĮĳǎǏƿǐ İȺǈǃĮĲǙǌ

5121

ƧİǏǎȺǎǏǈǉƿǐ ǋİĲĮĳǎǏƿǐ İǋȺǎǏİǑǋƾĲǔǌ

52.21.29.02

ƸȺǆǏİıǁİǐ ǎįǆǄǎǘ ǊİǔĳǎǏİǁǎǑ (ǋǆ İǉǋİĲĮǊǊİǑĲǀ)

5222

ƩǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲİǐ ıǑǌĮĳİǁǐ ǋİ Ĳǈǐ ȺǊǔĲƿǐ ǋİĲĮĳǎǏƿǐ

5223

ƩǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲİǐ ıǑǌĮĳİǁǐ ǋİ Ĳǈǐ ĮİǏǎȺǎǏǈǉƿǐ ǋİĲĮĳǎǏƿǐ

5510

ƲİǌǎįǎǒİǁĮ ǉĮǈ ȺĮǏǗǋǎǈĮ ǉĮĲĮǊǘǋĮĲĮ

5520

ƮĮĲĮǊǘǋĮĲĮ įǈĮǉǎȺǙǌ ǉĮǈ ƾǊǊĮ ǉĮĲĮǊǘǋĮĲĮ ıǘǌĲǎǋǆǐ įǈĮǋǎǌǀǐ

5530

ƹǙǏǎǈ ǉĮĲĮıǉǀǌǔıǆǐ, İǄǉĮĲĮıĲƾıİǈǐ ǄǈĮ ǎǒǀǋĮĲĮ ĮǌĮǓǑǒǀǐ ǉĮǈ ǏǑǋǎǑǊǉǎǘǋİǌĮ
ǎǒǀǋĮĲĮ

55.90.13

ƸȺǆǏİıǁİǐ ǉǊǈǌĮǋĮǍǙǌ (ǃĮǄǉǗǌ-Ǌǈ) ǉĮǈ ǑȺǆǏİıǁİǐ ǘȺǌǎǑ ıİ ƟǊǊĮ ǋİĲĮĳǎǏǈǉƾ ǋƿıĮ

55.90.19

ƟǊǊİǐ ǑȺǆǏİıǁİǐ ǉĮĲĮǊǘǋĮĲǎǐ Ⱥ.į.ǉ.Į.
ƩǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲİǐ ǑȺǆǏİıǈǙǌ İıĲǈĮĲǎǏǁǔǌ ǉĮǈ ǉǈǌǆĲǙǌ ǋǎǌƾįǔǌ İıĲǁĮıǆǐ, ǋİ İǍĮǁǏİıǆ Ĳǈǐ
įǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲİǐ ȺǎǑ ĮĳǎǏǎǘǌ įǈĮǌǎǋǀ ȺǏǎǕǗǌĲǔǌ (delivery) ǉĮǈ ȺĮǏǎǒǀ ȺǏǎǕǗǌĲǔǌ ıİ
ȺĮǉƿĲǎ ĮȺǗ Ĳǎ ǉĮĲƾıĲǆǋĮ (take away) ıĲǈǐ ǎȺǎǁİǐ įİǌ İȺǈĲǏƿȺİĲĮǈ ǆ ǒǏǀıǆ
ĲǏĮȺİǅǎǉĮǇǈıǋƾĲǔǌ ǉĮǈ Ĳǎ ıİǏǃǁǏǈıǋĮ ıİ ĮǑĲƾ

5610
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5621

24653

ƩǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲİǐ ǑȺǆǏİıǈǙǌ ĲǏǎĳǎįǎıǁĮǐ ǄǈĮ İǉįǆǊǙıİǈǐ

5630

ƟǊǊİǐ ǑȺǆǏİıǁİǐ İıĲǁĮıǆǐ, İǉĲǗǐ ĮȺǗ ƸȺǆǏİıǁİǐ ǄİǑǋƾĲǔǌ ȺǎǑ ȺĮǏƿǒǎǌĲĮǈ ĮȺǗ
ıĲǏĮĲǈǔĲǈǉƿǐ ĲǏĮȺİǅĮǏǁİǐ (56.29.20.01)
ƩǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲİǐ ȺĮǏǎǒǀǐ ȺǎĲǙǌ, ǋİ İǍĮǁǏİıǆ Ĳǈǐ įǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲİǐ ȺǎǑ ĮĳǎǏǎǘǌ įǈĮǌǎǋǀ
ȺǏǎǕǗǌĲǔǌ (delivery) ǉĮǈ ȺĮǏǎǒǀ ȺǏǎǕǗǌĲǔǌ ıİ ȺĮǉƿĲǎ ĮȺǗ Ĳǎ ǉĮĲƾıĲǆǋĮ (take away)
ıĲǈǐ ǎȺǎǁİǐ įİǌ İȺǈĲǏƿȺİĲĮǈ ǆ ǒǏǀıǆ ĲǏĮȺİǅǎǉĮǇǈıǋƾĲǔǌ ǉĮǈ Ĳǎ ıİǏǃǁǏǈıǋĮ ıİ ĮǑĲƾ

5911

ƩǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲİǐ
ȺǏǎǄǏĮǋǋƾĲǔǌ

5912

ƩǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲİǐ ıǑǌǎįİǑĲǈǉƿǐ Ĳǆǐ ȺĮǏĮǄǔǄǀǐ ǉǈǌǆǋĮĲǎǄǏĮĳǈǉǙǌ ĲĮǈǌǈǙǌ, ǃǁǌĲİǎ ǉĮǈ
ĲǆǊİǎȺĲǈǉǙǌ ȺǏǎǄǏĮǋǋƾĲǔǌ

5913

ƩǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲİǐ
ȺǏǎǄǏĮǋǋƾĲǔǌ

5914

ƩǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲİǐ ȺǏǎǃǎǊǀǐ ǉǈǌǆǋĮĲǎǄǏĮĳǈǉǙǌ ĲĮǈǌǈǙǌ

7711

ƪǌǎǈǉǁĮıǆ ǉĮǈ İǉǋǁıǇǔıǆ ĮǑĲǎǉǈǌǀĲǔǌ ǉĮǈ İǊĮĳǏǙǌ ǋǆǒĮǌǎǉǁǌǆĲǔǌ ǎǒǆǋƾĲǔǌ

7721

ƪǌǎǈǉǁĮıǆ ǉĮǈ İǉǋǁıǇǔıǆ İǈįǙǌ ĮǌĮǓǑǒǀǐ ǉĮǈ ĮǇǊǆĲǈǉǙǌ İǈįǙǌ

7729

ƪǌǎǈǉǁĮıǆ ǉĮǈ İǉǋǁıǇǔıǆ ƾǊǊǔǌ İǈįǙǌ ȺǏǎıǔȺǈǉǀǐ ǀ ǎǈǉǈĮǉǀǐ ǒǏǀıǆǐ

7734

ƪǌǎǈǉǁĮıǆ ǉĮǈ İǉǋǁıǇǔıǆ İǍǎȺǊǈıǋǎǘ ȺǊǔĲǙǌ ǋİĲĮĳǎǏǙǌ

7735

ƪǌǎǈǉǁĮıǆ ǉĮǈ İǉǋǁıǇǔıǆ İǍǎȺǊǈıǋǎǘ ĮİǏǎȺǎǏǈǉǙǌ ǋİĲĮĳǎǏǙǌ

7739

ƪǌǎǈǉǁĮıǆ ǉĮǈ İǉǋǁıǇǔıǆ ƾǊǊǔǌ ǋǆǒĮǌǆǋƾĲǔǌ, İǈįǙǌ İǍǎȺǊǈıǋǎǘ ǉĮǈ ǑǊǈǉǙǌ ĮǄĮǇǙǌ
ȺįǉĮ

7911

ƩǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲİǐ ĲĮǍǈįǈǔĲǈǉǙǌ ȺǏĮǉĲǎǏİǁǔǌ

7912

ƩǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲİǐ ǄǏĮĳİǁǔǌ ǎǏǄĮǌǔǋƿǌǔǌ ĲĮǍǈįǈǙǌ

7990

ƟǊǊİǐ įǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲİǐ ǑȺǆǏİıǈǙǌ ǉǏĮĲǀıİǔǌ ǉĮǈ ıǑǌĮĳİǁǐ įǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲİǐ

8230

ƳǏǄƾǌǔıǆ ıǑǌİįǏǁǔǌ ǉĮǈ İǋȺǎǏǈǉǙǌ İǉǇƿıİǔǌ

5629

86.90.13.02

ȺĮǏĮǄǔǄǀǐ

įǈĮǌǎǋǀǐ

ǉǈǌǆǋĮĲǎǄǏĮĳǈǉǙǌ

ǉǈǌǆǋĮĲǎǄǏĮĳǈǉǙǌ

ĲĮǈǌǈǙǌ,

ĲĮǈǌǈǙǌ,

ǃǁǌĲİǎ

ǃǁǌĲİǎ

ǉĮǈ

ǉĮǈ

ĲǆǊİǎȺĲǈǉǙǌ

ĲǆǊİǎȺĲǈǉǙǌ

8810

ƸȺǆǏİıǁİǐ ǋĮǊƾǉĲǆ (ǋĮıƿǏ)
ƩǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲİǐ ǉǎǈǌǔǌǈǉǀǐ ǋƿǏǈǋǌĮǐ ǒǔǏǁǐ ȺĮǏǎǒǀ ǉĮĲĮǊǘǋĮĲǎǐ ǄǈĮ ǆǊǈǉǈǔǋƿǌǎǑǐ ǉĮǈ
ƾĲǎǋĮ ǋİ ĮǌĮȺǆǏǁĮ, ǋİ İǍĮǁǏİıǆ Ĳǈǐ ƸȺǆǏİıǁİǐ ǉǎǈǌǔǌǈǉǀǐ ǋƿǏǈǋǌĮǐ ǒǔǏǁǐ ȺĮǏǎǒǀ
ǉĮĲĮǊǘǋĮĲǎǐ ǄǈĮ ǆǊǈǉǈǔǋƿǌǎǑǐ ǉĮǈ ƾĲǎǋĮ ǋİ ĮǌĮȺǆǏǁĮ (ƮƧƩ 88.10.10), ǉĮǇǙǐ ǉĮǈ Ĳǈǐ
ƸȺǆǏİıǁİǐ İȺǁıǉİǓǆǐ ǉĮǈ ȺĮǏǎǒǀǐ ǑȺǎıĲǀǏǈǍǆǐ ıİ ǆǊǈǉǈǔǋƿǌǎǑǐ (ƮƧƩ 88.10.11).

9001

Ʒƿǒǌİǐ ĲǎǑ ǇİƾǋĮĲǎǐ

9002

ƸȺǎıĲǆǏǈǉĲǈǉƿǐ įǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲİǐ ǄǈĮ Ĳǈǐ Ĳƿǒǌİǐ ĲǎǑ ǇİƾǋĮĲǎǐ

9003

ƮĮǊǊǈĲİǒǌǈǉǀ įǆǋǈǎǑǏǄǁĮ

9004

ƪǉǋİĲƾǊǊİǑıǆ ĮǈǇǎǑıǙǌ ǇİĮǋƾĲǔǌ ǉĮǈ ıǑǌĮĳİǁǐ įǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲİǐ

9102

ƩǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲİǐ ǋǎǑıİǁǔǌ

9103

9200

ƯİǈĲǎǑǏǄǁĮ ǈıĲǎǏǈǉǙǌ ǒǙǏǔǌ ǉĮǈ ǉĲǈǏǁǔǌ ǉĮǈ ȺĮǏǗǋǎǈǔǌ ȺǗǊǔǌ ƿǊǍǆǐ İȺǈıǉİȺĲǙǌ
ƷǑǒİǏƾ ȺĮǈǒǌǁįǈĮ ǉĮǈ ıĲǎǈǒǀǋĮĲĮ İǉĲǗǐ ĮȺǗ ƸȺǆǏİıǁİǐ ĲǑǒİǏǙǌ ȺĮǈǒǌǈįǈǙǌ ıİ ĮȺ İǑǇİǁĮǐ
(on-line) ıǘǌįİıǆ (92.00.14), ƸȺǆǏİıǁİǐ ıĲǎǈǒǆǋƾĲǔǌ ıİ ĮȺ İǑǇİǁĮǐ (on-line) ıǘǌįİıǆ
(92.00.21), Ĳǔǌ ǑȺǆǏİıǈǙǌ ǊĮǒİǁǔǌ, ȺĮǈǒǌǈįǈǙǌ ǋİ ĮǏǈǇǋǎǘǐ ǉĮǈ ǋȺǁǄǉǎ (92.00.13),
Ĳǔǌ ǑȺǆǏİıǈǙǌ ĲǑǒİǏǙǌ ȺĮǈǒǌǈįǈǙǌ (92.00.19), ƾǊǊǔǌ ǑȺǆǏİıǈǙǌ ıĲǎǈǒǆǋƾĲǔǌ
(92.00.29)

9311

ƪǉǋİĲƾǊǊİǑıǆ
(93.11.10.04)

ĮǇǊǆĲǈǉǙǌ

İǄǉĮĲĮıĲƾıİǔǌ,

İǉĲǗǐ

ĮȺǗ

ǑȺǆǏİıǁİǐ

ȺǁıĲĮǐ

ǉĮǏĲ
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9312
9313

ƩǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲİǐ ĮǇǊǆĲǈǉǙǌ ǎǋǁǊǔǌ,
ȺǏǎİĲǎǈǋĮıǁĮ ǎǊǑǋȺǈĮǉǙǌ ĮǄǙǌǔǌ

ȺǊǆǌ

ĮǇǊǆĲǙǌ
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ǉĮǈ

ǎǋƾįǔǌ

ȺǎǑ

İǁǌĮǈ

ıİ

9319

ƪǄǉĮĲĮıĲƾıİǈǐ ǄǑǋǌĮıĲǈǉǀǐ
ƟǊǊİǐ ĮǇǊǆĲǈǉƿǐ įǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲİǐ, İǍĮǈǏǎǑǋƿǌǔǌ Ĳǔǌ ǑȺǆǏİıǈǙǌ ȺǎǑ ıǒİĲǁǅǎǌĲĮǈ ǋİ Ĳǆǌ
İǉȺĮǁįİǑıǆ ǉĮĲǎǈǉǁįǈǔǌ ǅǙǔǌ ıǑǌĲǏǎĳǈƾǐ, ǄǈĮ ǉǑǌǀǄǈ ǉĮǈ ıǒİĲǈǉƿǐ įǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲİǐ
(93.19.13.03)

9321

ƩǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲİǐ ȺƾǏǉǔǌ ĮǌĮǓǑǒǀǐ ǉĮǈ ƾǊǊǔǌ ǇİǋĮĲǈǉǙǌ ȺƾǏǉǔǌ

9329

ƟǊǊİǐ įǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲİǐ įǈĮıǉƿįĮıǆǐ ǉĮǈ ǓǑǒĮǄǔǄǁĮǐ

94.99.16.01

ƸȺǆǏİıǁİǐ ȺǎǊǈĲǈıĲǈǉǙǌ ıǑǊǊǗǄǔǌ ǉĮǈ ıǔǋĮĲİǁǔǌ

94.99.16.02

ƸȺǆǏİıǁİǐ ǓǑǒĮǄǔǄǈǉǙǌ ǋǆ ĮǇǊǆĲǈǉǙǌ ǊİıǒǙǌ
ƩǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲİǐ ıǒİĲǈǉƿǐ ǋİ Ĳǆ ĳǑıǈǉǀ İǑİǍǁĮ, İǍĮǈǏǎǑǋƿǌǔǌ Ĳǔǌ ǑȺǆǏİıǈǙǌ
įǈĮǈĲǎǊǎǄǁĮǐ (96.04.10.01), Ĳǔǌ ǑȺǆǏİıǈǙǌ įǈĮǈĲǎǊǎǄǈǉǙǌ ǋǎǌƾįǔǌ (ȺǎǊǑįǘǌĮǋǔǌ
ǋǎǌƾįǔǌ ıǑǌįǑĮıǋǎǘ ĮǈıǇǆĲǈǉǀǐ ǉĮǈ įǁĮǈĲĮǐ (ǋİ İǍĮǁǏİıǆ Ĳǆǌ ıǔǋĮĲǈǉǀ ƾıǉǆıǆ)
(96.04.10.02), ǑȺǆǏİıǈǙǌ ȺǏǎıǔȺǈǉǀǐ ǑǄǈİǈǌǀǐ ǉĮǈ ĳǏǎǌĲǁįĮǐ ıǙǋĮĲǎǐ (ĮȺǎĲǏǁǒǔıǆǐ,
ǇİǏĮȺİǁĮǐ ǋİ ǑȺİǏǈǙįİǈǐ ǉĮǈ ǑȺƿǏǑǇǏİǐ ĮǉĲǁǌİǐ, (96.04.10.06)

96.04
96.09.19.12

ƸȺǆǏİıǁİǐ ǈİǏǗįǎǑǊǎǑ
ƮĮĲĮıĲǀǋĮĲĮ ǉĮǈ İȺǈǒİǈǏǀıİǈǐ ǉƾǇİ İǁįǎǑǐ ȺǎǑ ǊİǈĲǎǑǏǄǎǘǌ İǌĲǗǐ ǍİǌǎįǎǒİǈĮǉǙǌ
ǋǎǌƾįǔǌ, ǍİǌǎįǎǒİǈĮǉǙǌ ıǑǄǉǏǎĲǆǋƾĲǔǌ ǉĮǈ Ĳǔǌ ĮİǏǎǊǈǋƿǌǔǌ Ĳǆǐ İȺǈǉǏƾĲİǈĮǐ, ǗȺǔǐ
ǉĮǈ ĲĮ ǉĮĲĮıĲǀǋĮĲĮ ĮĳǎǏǎǊǎǄǀĲǔǌ İǈįǙǌ Įǌƾ Ĳǆǌ İȺǈǉǏƾĲİǈĮ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Ιουνίου 2020
Ο Υφυπουργός
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 2449/19.06.2020

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.

*02024491906200008*

