
 

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. ΓΔΟΥ 965 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 808/ 

23.07.2021 απόφασης των Υπουργών Οικονο-

μικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσε-

ων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης 

ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δα-

πανών για την περίοδο Απριλίου - Δεκεμβρίου 

2020 σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονο-

μικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β΄3354). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4772/2021 «Διε-

νέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνι-
κή Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμε-
τώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄17). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως του στοι-
χείου β΄ της παρ. 3 του άρθρου αυτού.

3. Τον υπ’ αρ. 651/2014 Κανονισμό (ΕΕ) της Επιτροπής 
της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κα-
τηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική 
αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συν-
θήκη (ΕΕ L 187/26.6.2014).

4. Την υπό στοιχεία C(2020) 1863 /19.03.2020 Ανακοί-
νωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό πλαί-
σιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να 
στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας 
έξαρσης της νόσου COVID-19», όπως ισχύει, και ιδίως τα 
τμήματα 3.1 και 3.12.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 4722/2020 «Ψη-
φιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νο-
μοθεσία 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).

6. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι-
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 143).

7. Τις διατάξεις της παρ. 4 της υποπαρ. Β.10 της παρ. 
Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέ-
τρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 
4172/2013» (Α΄ 107).

8. Τις διατάξεις του ν. 2963/2001 «Οργάνωση και 
λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με 
λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια 
χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α΄268).

9. Τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Ει-
σόδων (ν.δ. 356/1974, Α΄90).

10. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α΄ 155). 

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

12. 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).

13. Τo π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του 
χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισί-
ου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α΄ 103).

14.  Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α΄181), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 
του π.δ. 84/2019 (Α΄123).

15. Το π.δ. 134 /2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης» (Α΄ 168), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 
του π.δ. 84/2019 (Α΄123).

16. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α΄ 145).

17. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομο-
θεσίας για την Κυβέρνηση 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) .

18. Tην υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β΄4805).

19. Την υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουρ-
γού και Υφυπουργών» (Β΄2901). 
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20. Την υπ’ αρ. 71672 απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσε-
ων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παναγιώτη Τσακλόγλου»
(Β΄ 4443).

21. Την υπ’ αρ. 339/18.07.2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο 
Βεσυρόπουλο» (Β΄3051).

22. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμμα-
τέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του 
ν. 4389/2016, 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 Εσό-
δων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπ’ αρ. 5294/2020 
απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θη-
τείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

23. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 808/23.07.2021 απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγη-
σης ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών 
για την περίοδο Απριλίου-Δεκεμβρίου 2020 σε επιχειρή-
σεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄3354). 

24. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 504/28.05.2021 απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη 
μορφή επιδότησης παγίων δαπανών σε επιχειρήσεις που 
επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδο-
σης του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Απρίλιο 
ως και Δεκέμβριο 2020 (Β’2236).

25. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 19/25.01.2021 απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυ-
σης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχει-
ρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης 
και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά 
τους μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020» (Β΄236).

26. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 281/13.11.2020 απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυ-
σης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχει-
ρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης 
και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά 
τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020» (Β΄5047).

27. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 245/26.10.2020 απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επι-
χειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορω-
νοϊού COVID-19, για τον μήνα Αύγουστο 2020» (Β΄4752).

28. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 233/10.10.2020 απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυ-
σης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχει-

ρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης 
και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά 
τους μήνες Μάρτιο ως και Αύγουστο 2020» (Β΄4471).

29. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 217/15.09.2020 απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση 
επιχειρήσεων, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κο-
ρωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Ιούλιο 2020» (Β΄3948).

30. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 199/19.08.2020 απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση 
επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κο-
ρωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Ιούνιο 2020» (Β΄3460).

31. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 148/3.07.2020 απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυ-
σης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχει-
ρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης 
και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά 
τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020» (Β΄2729).

32. Την υπό στοιχεία 59886/ΕΥΚΕ913/11.06.2020 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων «Λειτουργία του Πληροφοριακού Συ-
στήματος Σώρευσης Ενισχύσεων Ήσσονος σημασίας - 
(ΠΣΣΕΗΣ)» (Β΄ 2417).

33. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 134/16.06.2020 απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση 
επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κο-
ρωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Μάιο 2020» (Β΄2377).

34. Την υπ’ αρ. 21036/1737/02.06.2020 απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων «Καθορισμός επιδόματος εορτών Πάσχα 
2020 και χρόνος καταβολής αυτού. Προσδιορισμός του 
επιδόματος εορτών Πάσχα που καλύπτεται από τον 
κρατικό προϋπολογισμό και διαδικασία πληρωμής του» 
(Β΄ 2141), όπως διορθώθηκε με τις Διορθώσεις Σφαλμά-
των του ΦΕΚ Β΄2196/05.06.2020.

35. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 94/2.5.2020 απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
«Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με 
τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις 
που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και δι-
άδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1645).

36. Την υπ’ αρ. 39162/15.04.2020 απόφαση των Υπουρ-
γών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Απο-
ζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσε-
ων, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού 
COVID-19» (Β΄1457).

37. Την υπ’ αρ. 1076/02.04.2020 κοινή απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων «Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλο-
ποίηση του προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή 
Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλή-
γησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του 
κορωνοϊού COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλω-
σης ενδιαφέροντος» (Β΄1135).

38. Την ανάγκη επιπλέον στήριξης και παροχής ενίσχυ-
σης των επιχειρήσεων που πλήττονται οικονομικά λόγω 
της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
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39. Την από 29.09.2021 εισήγηση του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

40. Την υπό στοιχεία 119795ΕΞ2021/29.09.2021 εισή-
γηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Οικονομικών.

41. Την υπ’ αρ. 72975/29.09.2021 εισήγηση της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

42. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δημοσιονομική 
επίπτωση πέραν εκείνης που έχει ήδη προβλεφθεί με 
την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 808/23.07.2021 απόφασης των 
Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων (Β΄3354), αποφασίζουμε:

Η υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 808/23.07.2021 απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης 
ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών 
για την περίοδο Απριλίου-Δεκεμβρίου 2020 σε επιχει-
ρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης 
και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄3354) τρο-
ποποιείται ως εξής:

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 8 αντικα-
θίσταται ως εξής:

«Η επιχείρηση οφείλει να υποβάλει, μέσω της ηλεκτρο-
νικής πλατφόρμας «myBusinessSupport», μέχρι την 15η 
Νοεμβρίου 2021 τα δικαιολογητικά που προβλέπονται 
στο Παράρτημα ΙΙ.Β. της παρούσας, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.»

2. Το Παράστημα ΙΙ.Β. αντικαθίσταται ως εξής:
«Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Η επιχείρηση οφείλει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στην παρ.2 του άρθρου 8 της παρούσας να προσκομίσει 
τα κάτωθι δικαιολογητικά ως την 15η Νοεμβρίου 2021: 

1. Υπεύθυνη δήλωση του λογιστή της επιχείρησης που 
να βεβαιώνει ότι η επιχείρηση την 31.12.2019 (ανάλογα 
με την νομική μορφή και το είδος βιβλίων της επιχείρη-
σης) σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο σημείο Α του 
Παραρτήματος Ι “Ορισμός Προβληματικής Επιχείρησης»:

- είτε δεν είχε απωλέσει πάνω από το ήμισυ του εγ-
γεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων 
ζημιών,

- είτε δεν είχε απωλέσει πάνω από το ήμισυ του κεφα-
λαίου της, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της 
εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών.

Το ανωτέρω δεν απαιτείται στην περίπτωση ανεξάρτη-
των ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και στην περίπτωση 
των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

-Επιπλέον, εάν πρόκειται για μεγάλη επιχείρηση, να 
βεβαιώνει ότι τα τελευταία δύο έτη:

- ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης 
δεν ήταν υψηλότερος του 7,5 και

- ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώ-
σεων της επιχείρησης (EBITDA interest coverage ratio) 
δεν ήταν κάτω του 1,0.

2. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας. 
3. Ειδικά οι επιχειρήσεις που αιτούνται να λάβουν 

την ενίσχυση με βάση το Τμήμα 3.12 του Προσωρινού 
Πλαισίου, υπόκεινται σε υποχρέωση ελέγχου οικονο-
μικών καταστάσεων αλλά οι οικονομικές καταστάσεις 
τους που καλύπτουν την περίοδο ενίσχυσης δεν έχουν 
ελεγχθεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
του άρθρου 6, υποβάλλουν νεότερη βεβαίωση λογι-
στή ή του νόμιμου εκπροσώπου στη βάση των ελεγ-
μένων οικονομικών καταστάσεων, όπου βεβαιώνεται 
ότι η ληφθείσα δυνάμει της παρούσας απόφασης ενί-
σχυση δεν υπερβαίνει το 70% για τις μεγάλες και τις 
μεσαίες επιχειρήσεις και το 90% για τις μικρές και πολύ 
μικρές επιχειρήσεις, της ζημίας της επιχείρησης για 
την περίοδο Απριλίου ως Δεκεμβρίου 2020, συνυπο-
λογιζόμενων των προσωρινών μέτρων ενίσχυσης από 
τα οποία έχει επωφεληθεί η επιχείρηση δυνάμει του 
Προσωρινού Πλαισίου».

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί 

 Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών  Οικονομικών

ΧΡΗΣΤΟΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός  Υφυπουργός Εργασίας
Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ   



 

 

 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ60060 Τεύχος B’ 4516/30.09.2021

*02045163009210004*

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,




