
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’  αρ. 22380/28-4-2021 
(Β’  1758) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός 
προγραμμάτων, αριθμού δικαιούχων και προϋπο-
θέσεων συμμετοχής στα Προγράμματα του Λογα-
ριασμού Αγροτικής Εστίας έτους 2021».

2 Στεγαστική αποκατάσταση παλιννοστούντων 
ομογενών από χώρες της τέως Σοβιετικής Ένω-
σης, στις ζώνες Εγκατάστασης Α, Β, Γ και Δ της Ελ-
ληνικής Επικράτειας.

3 Τροποποίηση των αποφάσεων του Διοικη-
τή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(ΑΑΔΕ) υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/
23-10-2020 «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738), ως προς τον 
ανακαθορισμό των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων 
της Διεύθυνσης Εισπράξεων της Γενικής Διεύθυν-
σης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), καθώς και 
του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης (Α.Τ.Δ.) της 
Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και 
Οργάνωσης (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.) της ΑΑΔΕ και Δ.ΟΡΓ.Α 
1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 «Μεταβίβαση αρ-
μοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με 
εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Δι-
οίκησης» (Β’  2743)», καθώς και της υπό στοιχεία 
Δ.ΟΡΓ.Α 1041643 ΕΞ 2015/26-3-2015 απόφασης 
του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Με-
ταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπο-
γραφής ‘’Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 
Εσόδων’’ σε Προϊσταμένους Τελωνείων και σε 
υπαλλήλους αυτών» (Β’ 543).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 63831 (1)
   Τροποποίηση της υπ’  αρ. 22380/28-4-2021 
(Β’ 1758) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός 
προγραμμάτων, αριθμού δικαιούχων και προ-
ϋποθέσεων συμμετοχής στα Προγράμματα του 
Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας έτους 2021». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 3050/

2002 «Σύσταση Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 214).

2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4484/
2017 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατά-
ξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις» (Α’ 110).

3. Τις διατάξεις του ν. 4520/2018 «Μετεξέλιξη του Ορ-
γανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοι-
ακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) 
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 30).

4. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι-
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγί-
ας 2011/85/Ε.Ε.-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 143).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 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 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’  133).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευ-
ση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθο-
ρισμός των αρμοδιοτήτων τους» (Α’ 119).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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8. Tις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάρ-
γηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

9. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγύης» 
(Α’ 168).

10. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρε-
ώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

11. Τις υπ’ αρ. 10, 12, 48, 49 και 53/01-01-2021 αποφά-
σεις ανάληψης υποχρέωσης του αρμόδιου διατάκτη για 
το Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας.

12. Την υπ’ αρ. 1674/2/20-8-2021 απόφαση του Δ.Σ. 
του ΟΠΕΚΑ.

13. Την υπ’ αρ. 61489/20-08-2021 εισηγητική έκθεση 
οικονομικών επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών.

14. Την υπ’ αρ. 22380/28-4-2021 (Β’-1758) απόφαση 
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
«Καθορισμός προγραμμάτων, αριθμού δικαιούχων και 
προϋποθέσεων συμμετοχής στα προγράμματα του Λο-
γαριασμού Αγροτικής Εστίας έτους 2021».

15. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκληθεί από 
την απόφαση αυτή θα καλυφθεί από τις ήδη εγγεγραμ-
μένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Λογαριασμού 
Αγροτικής Εστίας, συνολικού ύψους 15.000.000 ευρώ 
(ΚΑΕ 2639) οικονομικού έτους 2021.

16. Τις ειδικές συνθήκες, μετά τις πρόσφατες κατα-
στροφικές πυρκαγιές που έπληξαν την περιφέρεια της 
Βόρειας Ευβοίας και συγκεκριμένα τις περιοχές που κη-
ρύχθηκαν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης των Δήμων 
Ιστιαίας - Αιδηψού και Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άν-
νας, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’  αρ. 
22380/28-4-2021 (Β’ 1758) απόφασης του Υπουργού 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ως εξής:

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 1 προστίθεται εδάφιο 
ως εξής:

« Οι δικαιούχοι των περιπτώσεων α και β του προγράμ-
ματος κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ 
έτους 2021, από όλες τις περιοχές της χώρας που θα επι-
λέξουν να κάνουν χρήση των δελτίων τους σε συμβεβλη-
μένα με τον ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ τουριστικά καταλύματα των Δή-
μων Ιστιαίας - Αιδηψού και Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας 
Άννας της περιφερειακής ενότητας Ευβοίας, δικαιούνται 
έως δέκα (10) διανυκτερεύσεις.

Οι δικαιούχοι της περίπτωσης β του προγράμματος 
ιαματικού τουρισμού δικαιούνται παράλληλα με τις δέκα 
(10) διανυκτερεύσεις, δωρεάν πραγματοποίηση έως 
δέκα (10) απλών λούσεων σε νομίμως λειτουργούσες 
εγκαταστάσεις ιαματικών πηγών και υδροθεραπευτηρί-
ων της χώρας των ανωτέρω Δήμων της περιφερειακής 
ενότητας Εύβοιας».

Η απόφαση αυτή, η ισχύς της οποίας αρχίζει από την 
ημερομηνία δημοσίευσής της, να δημοσιευθεί στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2021

O Yπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 

Αριθμ. 63573 (2)
   Στεγαστική αποκατάσταση παλιννοστούντων 

ομογενών από χώρες της τέως Σοβιετικής Ένω-

σης, στις ζώνες Εγκατάστασης Α, Β, Γ και Δ της 

Ελληνικής Επικράτειας. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

EΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 1, 2, 3, 4 και 13 του ν. 2790/2000 «Αποκα-

τάσταση των παλιννοστούντων ομογενών από την τέως 
Σοβιετική Ένωση και άλλες διατάξεις» (Α’ 24).

2. Το άρθρο 46 του ν. 4508/2017 «Αδειοδότηση δια-
στημικών δραστηριότητων - Καταχώριση στο Εθνικό 
Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων - Ίδρυση Ελληνικού 
Διαστημικού Οργανισμού και λοιπές διατάξεις» (Α’ 200).

3. Το άρθρο 76 (παρ. 11 και 12) του ν. 2910/2001 «Εί-
σοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικρά-
τεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 91).

4. Τον ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/2011/ΕΕ - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 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).

6. Την παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 3156/2003 «Ομολο-
γιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και απαιτήσεων 
από ακίνητα και άλλες διατάξεις» (Α’ 157).

7. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσω-
τερικών» (Α’ 180).

8. 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).

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

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

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

12. Την υπό στοιχεία Υ22/17-06-2021 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον αναπλη-
ρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 2607).

13. Την υπ’ αρ. 19723/16.3.2021 απόφαση του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Εσωτερικών «Ορισμός Αναπληρωτή 
Υπουργού Εσωτερικών ως διατάκτη, κατά την παρ. 3 του 
άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α’ 133)» (Β’ 1064).

14. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

15. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 191).

16. Την υπ’  αρ. 51875/07-05-2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).
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17. Την υπ’ αρ. 265/2004 κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εξωτερικών «Καθορι-
σμός του τρόπου διοίκησης και διαχείρισης των ακινή-
των του πρώην Εθνικού Ιδρύματος Υποδοχής Αποκα-
τάστασης Αποδήμων και Παλιννοστούντων Ομογενών 
Ελλήνων (Ε.Ι.Υ.Α.Α.Π.Ο.Ε.), των όρων και των προϋποθέ-
σεων παραχώρησης των ακινήτων αυτών για την απο-
κατάσταση παλιννοστούντων ομογενών, καθώς και κάθε 
άλλου σχετικού θέματος ή διαδικασίας που αφορά στον 
τρόπο διοίκησης και διαχείρισης της περιουσίας ή στην 
παραχώρηση των ακινήτων του» (Β’ 68).

18. Την υπ’ αρ. 2780/2004 κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημό-
σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός προϋ-
ποθέσεων και κριτηρίων για την προσωρινή στεγαστική 
αποκατάσταση παλιννοστούντων ομογενών μέσω της 
επιδότησης ενοικίου μέχρι 31.12.2004» (Β’ 419).

19. Τις κοινές υπουργικές αποφάσεις με υπ’ αρ. 14979/
2004 (Β’ 1510), 14552/5.8.2005 (Β’ 1111), 24201/2005 (Β’ 
6), 16012/2006 (Β’ 1303), 9605/2007 (Β’ 850), 1316/2008 (Β’ 
150), 8825/2009 (Β’ 631), 13728/2010 (Β’ 918), 32570/2011 
(Β’ 2987), 33334/2012 (Β’ 3412), 59252/2013 (Β’ 946/2014), 
32535/2014 (Β’ 3531) και 82524/2015 (Β’ 2899) και 
7761/2018 (Β’ 976) και 70633/2018 (Β’ 5503), με τις οποίες 
παρατάθηκε διαδοχικά η διάρκεια της επιδότησης ενοικίου 
μέχρι 31.12.2018.

20. Το άρθρο 22 του ν. 4456/2017 «Συμπληρωματικά μέ-
τρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 
περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, 
μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιό-
τητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» για 
την άσκηση της αρμοδιότητας των θεμάτων στεγαστικής 
αποκατάστασης παλιννοστούντων ομογενών από τις καθ’ 
ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών.

21. Τα από 07/07/2021 ηλεκτρονικά μηνύματα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης με 
το οποίο μας γνωστοποίησαν ότι για το έτος 2019 οι 
ανάγκες επιδότησης ενοικίων για την περιοχή της Περι-
φέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ανέρχονται 
στο ποσό των τετρακοσίων εβδομήντα μία χιλιάδων 
οκτακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και είκοσι τεσσάρων 
λεπτών (471.885,24 €) για 209 δικαιούχους και για την 
Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας οι ανάγκες επιδό-
τησης ενοικίων ανέρχονται στο ποσό των εννέα χιλιάδων 
οκτακοσίων ευρώ (9.800,00 €) για έξι (6) δικαιούχους.

22. Την ανάγκη για στεγαστική αποκατάσταση των πα-
λιννοστούντων ομογενών από χώρες της τέως Σοβιετικής 
Ένωσης μέσω της παράτασης της προθεσμίας επιδότησης 
του ενοικίου των κατοικιών τους για ένα έτος, προκειμέ-
νου να προστατευθούν οικογένειες, που αδυνατούν προς 
το παρόν να αποκτήσουν δική τους στέγη, αλλά και να 
καλύψουν τη δαπάνη του ενοικίου με δικούς τους πόρους.

23. Το υπ’ αρ. 62201/19-08-2021 έγγραφο του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Εσωτερικών για τεκμηρίωση τυχόν πα-
ράλληλης καταβολής Επιδόματος Ενοικίου προγράμματος 
παλιννοστούντων και Επιδόματος Στέγασης προγράμμα-
τος Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

24. Την από 09/07/2021 εισήγηση του Γενικού Διευ-
θυντή Οικονομικών Τ.Α και Α.Π. του Υπουργείου Εσω-
τερικών.

25. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προ-
καλείται δαπάνη τετρακοσίων ογδόντα ενός χιλιάδων 
εξακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και είκοσι τεσσάρων λε-
πτών (481.685,24 €) σε βάρος του Προγράμματος Δημο-
σίων Επενδύσεων (ΣΑΕ 055, Κωδικός 2015ΣΕ05500001), 
αποφασίζουμε:

Παρατείνουμε αναδρομικά τη διάρκεια επιδότησης 
του ενοικίου των κατοικιών των παλιννοστούντων ομο-
γενών μέχρι 31.12.2019.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη, η οποία βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων ΣΑΕ 055 (κωδικός:2015ΣΕ05500001) του 
Υπουργείου Εσωτερικών, συνολικού ποσού τετρακοσίων 
ογδόντα ενός χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ 
και είκοσι τεσσάρων λεπτών (481.685,24 €).

Αναλυτικότερα:
για τις υποχρεώσεις του έτους 2019, για την Αποκε-

ντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης μέχρι το ποσό 
τετρακοσίων ογδόντα ενός χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα 
πέντε ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (481.685,24€).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

 Υφυπουργός Ανάπτυξης
Oικονομικών και Επενδύσεων
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Ι

Αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1073177 ΕΞ 2021 (3)
    Τροποποίηση των αποφάσεων του Διοικη-
τή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(ΑΑΔΕ) υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/
23-10-2020 «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738), ως προς τον 
ανακαθορισμό των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων 
της Διεύθυνσης Εισπράξεων της Γενικής Διεύθυνσης 
Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), καθώς και του 
Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης (Α.Τ.Δ.) της Γενι-
κής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργά-
νωσης (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.) της ΑΑΔΕ και Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 
2017/31-07-2017 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και 
εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” 
σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» (Β’ 2743)», 
καθώς και της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1041643 ΕΞ 
2015/26-3-2015 απόφασης της Γενικής Γραμματέα 
Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
και εξουσιοδότηση υπογραφής ‘’Με εντολή Γενι-
κού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων’’ σε Προϊσταμέ-
νους Τελωνείων και σε υπαλλήλους αυτών» (Β’ 543). 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/
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2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμ-
φωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών με-
ταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα 
των παρ. 1 και 3 του άρθρου 6, των περ. ββ’και γγ’ της 
υποπαρ. θ’ της παρ. 4, των υποπαρ. β’ και γ’ της παρ. 6 και 
των παρ. 1 και 5 του άρθρου 14, των άρθρων 2, 7, 37 και 
των παρ. 2 έως και 5 του άρθρου 41 αυτού.

β) Του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 170) και ειδικότερα του άρθρου 4 αυτού.

γ) Του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων 
Εσόδων» (Α’ 90) και ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 2 αυ-
τού, σε συνδυασμό με τις παρ. 8 και 9 του άρθρου 8 του
ν. 4224/2013 «Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού 
Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσί-
ας του Δημοσίου και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 288).

δ) Του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133).

ε) Του ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθ-
μισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 62).

στ) Του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή 
δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 207).

ζ) Του άρθρου 81 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρο-
νισμό και την Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α’ 101).

η) Της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/
23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738) και ειδικότε-
ρα των άρθρων 18 και 38 αυτής.

2. Τις αποφάσεις υπό στοιχεία: α) Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 
2017/31-07-2017 του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” 
σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης.» (Β’  2743) και 
β) Δ.ΟΡΓ.Α 1041643 ΕΞ 2015/26-3-2015 της Γενικής Γραμ-
ματέα Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και 
εξουσιοδότηση υπογραφής ‘’Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Δημοσίων Εσόδων’’ σε Προϊσταμένους Τελωνείων και σε 
υπαλλήλους αυτών» (Β’ 543), σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
της υποπαρ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

3. Τα έγγραφα υπό στοιχεία: α) Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. 147341 ΕΞ 
2021 ΕΜΠ/11-06-2021 της Γενικής Διεύθυνσης Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) και β) Δ.ΕΙΣΠΡ.Ε 
1071045 ΕΞ 2021/23- 08-2021 της Γενικής Διεύθυνσης 
Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.).

4. Το από 30/08/2021 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλο-
γραφίας της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών 
Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ και Ε.Φ.Κ.).

5. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργεί-
ου Οικονομικών» (ΥΟΔΔ 18), σε συνδυασμό με τις διατά-
ξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του 
ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017
(ΥΟΔΔ 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπό 
στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 (ΥΟΔΔ 27) του Υπουρ-
γού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

6. Την ανάγκη ανακαθορισμού των αρμοδιοτήτων:
α) των Τμημάτων της Διεύθυνσης Εισπράξεων της Γενι-

κής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), για 
την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση 
οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 207) και β) του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης 
(Α.Τ.Δ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού 
και Οργάνωσης (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.), λόγω μεταστέγασης των 
υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Δια-
κυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) σε νέο κτίριο.

1. 7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προ-
ϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(ΑΑΔΕ), αποφασίζουμε:

Α. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 
ΕΞ2020/23-10-2020 «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738) απόφαση, 
ως κατωτέρω:

1. Ανακαθορίζουμε τις αρμοδιότητες των Τμημάτων 
της Διεύθυνσης Εισπράξεων της Γενικής Διεύθυνσης 
Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) και αντικαθιστούμε 
στην παρ. 3 του άρθρου 38 «Διεύθυνση Εισπράξεων 
(Δ.ΕΙΣ.)» αυτής:

α) την περ. α’ της υποπαρ. Ι «Τμήμα Α’- Εκούσιας Εί-
σπραξης» αυτής, ως εξής:

«(α) Η μελέτη και η εισήγηση για την προσαρμογή του 
θεσμικού πλαισίου και για την κατάρτιση κανονιστικών 
πράξεων, εγκυκλίων και οδηγιών σε θέματα εκούσιας 
είσπραξης, καθώς και σε θέματα εξωδικαστικού μηχανι-
σμού ρύθμισης οφειλών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4469/2017 (Α’ 62) και του ν. 4738/2020 (Α’ 207)».

β) την υποπερ. εε’ της περ. α’ της υποπαρ. ΙΙ «Τμήμα 
Β’- Αναγκαστικής Είσπραξης» αυτής, ως εξής:

«εε) εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, 
κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4469/2017 (Α’ 62) 
και του ν. 4738/2020 (Α’ 207)».

γ) την περ. ι’ της υποπαρ. ΙΙΙ «Τμήμα Γ’- Επιχειρησιακού 
Σχεδιασμού και Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Οφειλών» 
αυτής, ως εξής:

«(ι) Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός είσπραξης οφειλών, 
η ανάλυση κινδύνων οφειλέτη και η παρακολούθηση της 
απόδοσης των εισπράξεων στα πλαίσια του εξωδικαστικού 
μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, κατ’ εφαρμογή των διατά-
ξεων του ν. 4469/2017 (Α’ 62) και του ν. 4738/2020 (Α’ 207)».

δ) την περ. δ’ της υποπαρ. ΙV «Τμήμα Δ’- Λογιστικής 
Τακτοποίησης, Στόχευσης και Παρακολούθησης Εσόδων 
και Επιστροφών» αυτής, ως εξής:

«(δ) Η μελέτη και η εισήγηση για την προσαρμογή του 
θεσμικού πλαισίου και για την κατάρτιση κανονιστικών 
πράξεων, εγκυκλίων και οδηγιών, σε θέματα αρμοδιότη-
τας του Τμήματος και σε θέματα εξωδικαστικού μηχανι-
σμού ρύθμισης οφειλών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4469/2017 (Α’ 62) και του ν. 4738/2020 (Α’ 207)».

ε) την περ. α’ της υποπαρ. V «Τμήμα Ε’- Οφειλετών υπό 
Καθεστώς Αφερεγγυότητας και Άλλων Ειδικών Κατηγο-
ριών» αυτής, ως εξής:

«(α) Η μελέτη και η εισήγηση για την: αα) προσαρμογή 
του θεσμικού πλαισίου και για την κατάρτιση κανονιστι-
κών πράξεων, εγκυκλίων και οδηγιών σε θέματα διαχεί-
ρισης οφειλών, των οποίων η είσπραξη διέπεται από 
ειδικές διατάξεις, λόγω υπαγωγής σε διαδικασία αφερεγ-
γυότητας, όπως πτώχευση, προπτωχευτικές διαδικασίες, 
διαδικασία ρύθμισης χρεών υπερχρεωμένων φυσικών 
προσώπων του ν. 3869/2010 (Α’ 130), υπαγωγής στη διαδι-
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κασία εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, κατ’ 
εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4469/2017 (Α’ 62) και του 
ν. 4738/2020 (Α’ 207), σε καθεστώς εκκαθάρισης ή δικαστι-
κής εκκαθάρισης κληρονομίας, καθώς και οφειλών σχο-
λαζουσών κληρονομιών και συγκεκριμένα, σε θέματα: i) 
εκούσιας είσπραξης οφειλών, ii) αναγκαστικής εκτέλεσης, 
ατομικής ή συλλογικής, iii) χαρακτηρισμού ληξιπρόθε-
σμων οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης, iv) διαγραφής 
οφειλών, v) παραγραφής του δικαιώματος είσπραξης, vi) 
ποινικής δίωξης για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών 
προς το Δημόσιο, ββ) άρση ή μη των κατασχέσεων, την 
εξάλειψη ή μη ή τον περιορισμό των υποθηκών που έχουν 
εγγραφεί σε ακίνητα οφειλετών που αναφέρονται στην 
υποπερ. αα’ της παρούσας περίπτωσης».

2. Ανακαθορίζουμε τις αρμοδιότητες του Γραφείου Γ2’- 
Γραμματειακής Υποστήριξης του Αυτοτελούς Τμήματος 
Διοίκησης (Α.Τ.Δ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου 

Δυναμικού και Οργάνωσης (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.) και αντικαθιστού-
με την υποπαρ. 4 της παρ. Α’ του άρθρου 18 «Αυτοτελές 
Τμήμα Διοίκησης» αυτής, ως εξής:

«4.- Γραφείο Γ2’- Γραμματειακής Υποστήριξης
Η υποστήριξη των υπηρεσιών της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. της ΑΑΔΕ 

και η άσκηση καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων ίδιων με τις αρμοδι-
ότητες των περ. α’ και δ’, καθώς και της υποπερ. δδ’ της περ. 
στ’ της υποπαρ. 3 της παρούσας παραγράφου, τις οποίες 
ασκεί το Γραφείο Γ1’του ίδιου Τμήματος, αντίστοιχα».

Β. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπό στοι-
χεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ2017/31-7-2017 απόφαση 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπο-
γραφής “Με Εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολο-
γικής Διοίκησης» (Β’ 2743) και ειδικότερα στον Πίνακα 
του άρθρου 1 αυτής, αντικαθιστούμε τις περ. 168, 169 
και 170 και προσθέτουμε νέα περ. 169Α, η οποία έπεται 
της περ. 169, ως εξής:

-Σ
ΤΗ

Λ
Η

 1
-

α/
α

-ΣΤΗΛΗ 2-
Αρμοδιότητες και πράξεις ή 

έγγραφα προς υπογραφή

-ΣΤΗΛΗ 3-
Μεταβίβαση 

αρμοδιότητας 
ή

Εξουσιοδότηση 
υπογραφής

-ΣΤΗΛΗ 4-
Διατάξεις από 

τις οποίες 
προβλέπονται οι 

αρμοδιότητες ή οι 
πράξεις ή τα άλλα 

έγγραφα

-ΣΤΗΛΗ 5-
Όργανα στα οποία

μεταβιβάζεται η 
αρμοδιότητα ή τα 

οποία
εξουσιοδοτούνται να 
υπογράφουν πράξεις 
ή άλλα έγγραφα «Με 

εντολή Διοικητή».

-ΣΤΗΛΗ 6-
Δυνατότητα 
περαιτέρω 

εξουσιοδότη- 
σης από 

όργανα της 
στήλης 5

«168.

Την εκπροσώπηση στη
διαδικασία

εξωδικαστικής
ρύθμισης οφειλών του 
ν. 4469/2017 και του ν. 

4738/2020, τη
σύναψη και την υπογραφή 

της σύμβασης
αναδιάρθρωσης αυτών, 

στις περιπτώσεις που 
προβλέπεται υπογραφή 
από το Δημόσιο, με την 

επιφύλαξη της
έγκρισης του σχεδίου
αναδιάρθρωσης ή την

αποδοχή της
σύμβασης από το αρμόδιο 
όργανο, που ορίζεται στην 
περ. 169Α της παρούσας 
ή από το Διοικητή ΑΑΔΕ 
για ποσά μεγαλύτερου 

ύψους, την παρακολούθηση 
τήρησης των όρων της 

εξωδικαστικής
ρύθμισης, την ανατροπή 
της και τη γνωστοποίηση 
ανατροπής αυτής στους 

λοιπούς
πιστωτές, που

δεσμεύονται από τη 
σύμβαση, όπου προβλέπεται 
υποχρέωση γνωστοποίησης.

Μεταβίβαση
αρμοδιότητας

-ν. 4469/2017,
-ν. 4738/2020,

-Κ.Ε.Δ.Ε., άρθρο 2,
παρ. 1

Ο Προϊστάμενος
της

Επιχειρησιακής 
Μονάδας

Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ.).

———-
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169.

Την αποδοχή της
σύμβασης κατ’ άρθρο 21 

του ν. 4738/2020
και την έγκριση της 
πρότασης ρύθμισης 

οφειλών κατά την παρ. 21 
του άρθρου 15 του ν. 

4469/2017 ή κατά το άρθρο 
24 του ν. 4738/2020 για 

ποσά βασικής οφειλής προς 
το Δημόσιο 

έως 500.000,00 €.

Μεταβίβαση
αρμοδιότητας

-ν. 4469/2017,
-ν. 4738/2020,

-Κ.Ε.Δ.Ε., άρθρο 2,
παρ. 1

Ο Προϊστάμενος
της

Επιχειρησιακής 
Μονάδας

Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ.).

———-

169Α.

Την αποδοχή της
σύμβασης κατ’ άρθρο 21 

του ν. 4738/2020,
την έγκριση της πρότασης 

ρύθμισης οφειλών κατά 
την παρ. 21 του άρθρου 15 
του ν. 4469/2017 ή κατά το 

άρθρο 24 του
ν. 4738/2020 και την
έγκριση του σχεδίου 
αναδιάρθρωσης στη 
διαδικασία ρύθμισης 
οφειλών του ν. 4469/

2017 για ποσά βασικής 
οφειλής προς το Δημόσιο 

από 500.000,01€ έως 
1.000.000,00 €

Μεταβίβαση
αρμοδιότητας

-ν. 4469/2017,
-ν. 4738/2020,

-Κ.Ε.Δ.Ε., άρθρο 2,
παρ. 1

Ο Προϊστάμενος
της Γενικής 
Διεύθυνσης 

Φορολογικής
Διοίκησης για 

οφειλές προς τις 
Δ.Ο.Υ. ή ο

Προϊστάμενος της 
Γενικής

Διεύθυνσης
Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. 
για οφειλές προς τα 

Τελωνεία ή και οι δύο 
εκ των ανωτέρω εάν 

οι οφειλές είναι σε 
Δ.Ο.Υ. και Τελωνεία.

———-

170.

Την έκδοση απόφασης
άρσης ή αδρανοποίησης
κατάσχεσης απαιτήσεων

στα χέρια τρίτων
κατόπιν αίτησης του

οφειλέτη που
δεσμεύεται από την 

πολυμερή
σύμβαση

αναδιάρθρωσης
οφειλών του ν. 4469/2017 

ή του ν. 4738/2020 ή τη 
ρύθμιση που προβλέπεται 

στην
παρ. 21 του άρθρου 15 του 
ν. 4469/2017 ή στο άρθρο 

24 του ν. 4738/2020,
καθώς

και την έκδοση
απόφασης παύσης της

αδρανοποίησης.

Εξουσιοδότηση 
υπογραφής

-ν. 4469/2017,
άρθρο 15, παρ. 11 

και 21,
-ν. 4738/2020, 

άρθρα 23 και 24,
-Κ.Ε.Δ.Ε., άρθρο

2, παρ. 1

Ο κατά περίπτωση
αρμόδιος για την

επιδίωξη είσπραξης 
της οφειλής 

Προϊστάμενος
Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού

Κέντρου ή ο 
Προϊστάμενος του 

Κέντρου Είσπραξης 
Οφειλών Αττικής ή ο 

Προϊστάμενος της
Επιχειρησιακής

Μονάδας Είσπραξης,
σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην

περίπτωση 34 της
παρούσας 
απόφασης.

-------

Γ. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1041643 ΕΞ 2015/26-3- 2015 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής ‘’Με εντολή Γενικού 
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων’’ σε Προϊσταμένους Τελωνείων και σε υπαλλήλους αυτών» (Β’ 543), με την προσθήκη 
νέας περ. 51, η οποία έπεται της περ. 50, ως κατωτέρω:
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-Σ
ΤΗ

Λ
Η

 1
-

α/
α

-ΣΤΗΛΗ 2-
Αρμοδιότητες και πράξεις ή 

έγγραφα προς υπογραφή

-ΣΤΗΛΗ 3-
Μεταβίβαση 

αρμοδιότητας ή
Εξουσιοδότηση 

υπογραφής

-ΣΤΗΛΗ 4-
Διατάξεις από τις 

οποίες προβλέπονται 
οι αρμοδιότητες ή 

οι πράξεις ή τα άλλα 
έγγραφα

-ΣΤΗΛΗ 5-
Όργανα στα οποία 

μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα 
ή τα οποία

εξουσιοδοτούνται να 
υπογράφουν πράξεις ή άλλα 
έγγραφα «Με εντολή Γ.Γ.Δ.Ε.»

«51

Την έκδοση απόφασης
άρσης ή αδρανοποίησης 
κατάσχεσης απαιτήσεων 
στα χέρια τρίτων κατόπιν 

αίτησης του οφειλέτη 
που δεσμεύεται από την 

πολυμερή σύμβαση
αναδιάρθρωσης οφειλών 

του ν. 4469/2017 ή του
ν. 4738/2020 ή τη ρύθμιση 

που προβλέπεται στην παρ. 
21 του άρθρου 15 του ν. 

4469/2017 ή στο άρθρο 24 
του ν. 4738/2020, καθώς 

και την έκδοση απόφασης 
παύσης της αδρανοποίησης.

Εξουσιοδότηση
υπογραφής

-ν. 4469/2017,
άρθρο 15, παρ. 11 και

21,
-ν. 4738/2020,

άρθρα 23 και 24,
-Κ.Ε.Δ.Ε., άρθρο

2, παρ. 1

Ο αρμόδιος για την
επιδίωξη

είσπραξης της οφειλής
Προϊστάμενος Τελωνείου, 
κατά την περίπτωση 3 της 

παρούσας απόφασης.»

Δ. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Β’ 4738), Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 
ΕΞ2017/31-7-2017 (Β’ 2743) και Δ.ΟΡΓ.Α 1041643 ΕΞ 2015/26-3-2015 (Β’ 543) αποφάσεις.

Ε. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 31 Αυγούστου 2021

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   
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*02041410909210008*

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,




