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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
4 Νοεμβρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία
1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ 1133/06.10.2008 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
«Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)» (Β’ 2149).

2

Υπέρβαση του ανώτατου ορίου των ημερών
εκτός έδρας, των υπαλλήλων που υπηρετούν καθ’
οποιονδήποτε τρόπο, στη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών
(Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.), στις Δ/νσεις (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) και στους Τομείς (Τ.Α.Ε.Φ.Κ.), της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 57810
(1)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία
1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ 1133/06.10.2008 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
«Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)» (Β’ 2149).
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Tου ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94),
β) των άρθρων 4, 10, 11 και 15, της παρ. 2 του άρθρου 18 και της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4174/2013
«Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170),
γ) του πρώτου εδαφίου των παρ. 1 και 2 του άρθρου
36 του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθεμένης Αξίας» (Α΄ 248),
δ) του ν. 4172/2013 «Φορολογία Εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012
και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167) και
ειδικότερα του άρθρου 71Η «Κίνητρα για εταιρείες ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας»,

Αρ. Φύλλου 5082

ε) του μέρους Β’ «Μικροκινητικότητα» του ν. 4784/2021
«Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα-Μικροκινητικότητα - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό,
την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 40),
στ) της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1006/31-12-2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία και Δικαιολογητικά
Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/
Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας» (Β’ 19/2014),
ζ) 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).
2. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/
31.07.2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε
όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» (Β’ 2743).
3. Την υπό στοιχεία 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ1133/
06.10.2008 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών «Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας
Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)» (Β’ 2149).
4. Την υπ’ αρ. 1/20-1-2016 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 του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του
άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ.
39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020
του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
5. Την ανάγκη λήψης περαιτέρω μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και επικαιροποίησης της
Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων.
6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(ΑΑΔΕ), αποφασίζουμε:
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Ο πίνακας της αναθεωρημένης έκδοσης «Κωδικοί
Αριθμοί Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 2008» της υπό στοιχεία
1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ1133/06-10-2008 (Β’ 2149) αποφασης, τροποποιείται ως κάτωθι:
Άρθρο 1
Προσθήκη νέων Κ.Α.Δ.
Προστίθενται οι ακόλουθοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.):
Κ.Α.Δ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

47.19.10.10

Λιανικό εμπόριο διαφόρων προϊόντων από
καταστήματα αφορολόγητων ειδών

66.30.11.02

Υπηρεσίες διαχείρισης οικογενειακής
περιουσίας

77.11.10.02

Υπηρεσίες ενοικίασης ηλεκτρικών οχημάτων
για τη μεταφορά επιβατών, χωρίς οδηγό

77.12.19.01

Υπηρεσίες ενοικίασης ηλεκτρικών οχημάτων
για τη μεταφορά δέκα ή περισσότερων
επιβατών, χωρίς οδηγό

77.39.13.03

Υπηρεσίες ενοικίασης ηλεκτρικών
μοτοσικλετών (συμπεριλαμβανομένων
ηλεκτρικών ποδηλάτων και άλλων
ηλεκτρικών οχημάτων)

77.39.19.10

Υπηρεσίες ενοικίασης ηλεκτρικών
αναπηρικών καροτσιών

81.29.11.03

Υπηρεσίες απεντόμωσης - μυοκτονίας

85.59.19.12

Υπηρεσίες σχολών εκπαιδευτικής
ρομποτικής

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2021
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
I

Αριθμ. οικ.305572
(2)
Υπέρβαση του ανώτατου ορίου των ημερών
εκτός έδρας, των υπαλλήλων που υπηρετούν καθ’
οποιονδήποτε τρόπο, στη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.), στις Διευθύνσεις(Δ.Α.Ε.Φ.Κ.)
και στους Τομείς (Τ.Α.Ε.Φ.Κ.), της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών
και Μεταφορών.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 3
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και ιδίως της παρ. 2 του ν. 4336/2015 «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» (Α΄94).
2. Την υπ’ αρ. οικ.70799/26.10.2016 κοινή απόφαση
«Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων κατ’ έτος
ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων του
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Β΄
3525), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. οικ.63180/
3167/07.09.2017 (Β’3253) όμοια απόφαση.
3. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων» (Α΄ 208).
4. Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 151).
5. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).
6. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192).
7. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 23).
8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
9. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).
10. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005Α΄ 98), το οποίο και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22
του άρθρου 119 του ν. 4662/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α΄ 133).
11. Την υπό στοιχεία Υ70/2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).
12. 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).
13. Τις έκτακτες ανάγκες μετακίνησης του προσωπικού που υπηρετεί καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, στη Γενική
Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.), στις Δ/νσεις Αποκατάστασης
Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδος
(Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.), Βορείου Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Β.Ε.), Δυτικής Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Δ.Ε.) και στους Τομείς (Τ.Α.Ε.Φ.Κ.),
για κάλυψη αναγκών αποκατάστασης ζημιών που προκλήθηκαν από τον σεισμό της 30ης Οκτωβρίου 2020
στις Περιφερειακές Ενότητες Σάμου, Ικαρίας και Χίου,
τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021 στις Περιφερειακές
Ενότητες Λάρισας, Τρικάλων, Γρεβενών, Κοζάνης, Πιερίας
και Φθιώτιδας, τις καταστροφικές πυρκαγιές Ιουλίου/
Αυγούστου 2021 στις Περιφερειακές Ενότητες Εύβοιας,
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Φθιώτιδας, Φωκίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας
και Αχαΐας, των σεισμών της 24ης Ιουλίου και της 27ης
Σεπτεμβρίου 2021 στο Ηράκλειο Κρήτης, σε συνδυασμό με τις ανάγκες εκτός έδρας μετακίνησης του προσωπικού λόγω των προγενέστερων φυσικών καταστροφών σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος, για τις οποίες
οι Δ/νσεις της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. έχουν αναλάβει το έργο της
αποκατάστασης, όπως αποτυπώνονται και στο υπό στοιχεία 1916/ΓΔζ1α/28.09.2021 έγγραφο της Προϊσταμένης
της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.
14. Το γεγονός ότι, μετά τα προαναφερθέντα συμβάντα υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση με την αποστολή στις
πληγείσες περιοχές, όλων των έμπειρων Μηχανικών (ΠΕ
& ΤΕ), των υπαλλήλων ειδικότητας (ΔΕ) Οδηγών καθώς
και πέντε (5) Διοικητικών υπαλλήλων (ΠΕ, ΤΕ & ΔΕ), που
υπηρετούν καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, στη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, Δ/νσεων και Τομέων αυτής.
15. Το γεγονός ότι, υπάρχει ανάγκη παραμονής των ανωτέρω υπαλλήλων στις ως άνω πληγείσες περιοχές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα πέραν των οριζομένων στην
υπ’ αρ. οικ. 70799/26.10.2016 κοινή υπουργική απόφαση
«Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων κατ’ έτος
ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων του
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Β’3525),
προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία καταγραφής των
ζημιών και να ολοκληρωθεί το έργο αποκατάστασης.
16. Τις υπ’ αρ. 6045/10.08.2020 (ΑΔΑ: 6Τ6Δ46ΜΤΛΒ-1Δ8),
6047/10.08.2020 (ΑΔΑ: ΩΞΙ846ΜΤΛΒ-ΥΜΖ),
6045/10.08.2020 (ΑΔΑ: ΨΟΚ946ΜΤΛΒ-ΡΙΔ),
6402/24.08.2020 (ΑΔΑ: ΨΡΑΓ46ΜΤΛΒ-ΕΤ7),
6403/24.08.2020 (ΑΔΑ: ΩΛΦΧ46ΜΤΛΒ-Β2Ψ),
6895/18.09.2020 (ΑΔΑ: ΨΠΓΠ46ΜΤΛΒ-1ΔΝ),
ΓΓ5486/19.09.2020 (ΑΔΑ: 9ΞΤΗ46ΜΤΛΒ-66Τ),
6904/20.09.2020 (ΑΔΑ: ΡΠ8446ΜΤΛΒ-3ΤΕ),
6916/20.09.2020 (ΑΔΑ: 66ΤΟ46ΜΤΛΒ-408),
6917/20.09.2020 (ΑΔΑ: ΨΤΨΡ46ΜΤΛΒ-Ν6Φ),
6918/20.09.2020 (ΑΔΑ: ΨΝΤΧ46ΜΤΛΒ-ΥΧ5),
6921/20.09.2020 (ΑΔΑ: 94ΣΓ46ΜΤΛΒ-6Ξ2),
6922/20.09.2020 (ΑΔΑ: 627Ω46ΜΤΛΒ-ΑΚΗ),
6923/20.09.2020 (ΑΔΑ: ΩΖΚΣ46ΜΤΛΒ-ΞΤΝ),
6924/20.09.2020 (ΑΔΑ: 690646ΜΤΛΒ-4ΦΡ),
6925/20.09.2020 (ΑΔΑ: ΨΤ7046ΜΤΛΒ-Ω5Φ),
6939/20.09.2020 (ΑΔΑ: Ψ71Ξ46ΜΤΛΒ-2ΕΑ),
7384/01.10.2020 (ΑΔΑ: 6Η7Θ46ΜΤΛΒ-ΦΧΠ),
7403/01.10.2020 (ΑΔΑ: 6ΚΤΛ46ΜΤΛΒ-ΒΔΠ),
8397/13.10.2020 (ΑΔΑ: ΨΕΝΙ46ΜΤΛΒ-6ΦΠ),
8648/27.09.2021 (ΑΔΑ: 9Κ9Ζ46ΝΠΙΘ-6ΤΓ),
8752/30.09.2021 (ΑΔΑ: 9Ω6Ρ46ΝΠΙΘ-1ΥΘ) αποφάσεις
του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, καθώς και
την υπό στοιχεία Ε.Π.30/13.10.2020 (ΑΔΑ: 9ΨΧΣ7ΛΡ-ΑΥΖ)
απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και την υπ’ αρ.
223380/1146/26.10.2020 (ΑΔΑ: Ω7ΓΙ7ΛΗ-Φ9Ζ) απόφαση
του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τις
οποίες κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι
αναφερόμενες Περιφερειακές Ενότητες.
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17. Την υπ’ αρ. 268803/04.10.2021 Εισηγητική Έκθεση
Δημοσιονομικών Επιπτώσεων, του Γενικού Διευθυντή
Οικονομικών Υπηρεσιών, του Υπουργείου Υποδομών
και Μεταφορών.
18. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσης
προκαλείται δαπάνη ύψους #480.000,00€#, η οποία θα
αντληθεί από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ.) του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών, Σ.Α.Ε. 069, αποφασίζουμε:
Επιτρέπουμε στους υπαλλήλους κλάδων/ειδικοτήτων
ΠΕ Μηχανικών, ΤΕ Μηχανικών, ΔΕ Οδηγών καθώς και
σε πέντε (5) Διοικητικούς (ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ) που υπηρετούν καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, στη Γενική Διεύθυνση
Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών
(Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.), στις Δ/νσεις Αποκατάστασης Επιπτώσεων
Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ. Κ.Ε.), Βορείου Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ. - Β.Ε.), Δυτικής Ελλάδος
(Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Δ.Ε.) και στους Τομείς (Τ.Α.Ε.Φ.Κ.), της Γενικής
Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών, την υπέρβαση του ανωτάτου ορίου των
ημερών εκτός έδρας μέχρι 30 (τριάντα) ημέρες για το
έτος 2021, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία
καταγραφής των ζημιών και να ολοκληρωθεί το έργο
της αποκατάστασης ζημιών, που προκλήθηκαν από τον
σεισμό της 30ης Οκτωβρίου 2020 στις Περιφερειακές
Ενότητες Σάμου, Ικαρίας και Χίου, τον σεισμό της 3ης
Μαρτίου 2021 στις Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας,
Τρικάλων, Γρεβενών, Κοζάνης, Πιερίας και Φθιώτιδας, τις
καταστροφικές πυρκαγιές Ιουλίου/Αυγούστου 2021 στις
Περιφερειακές Ενότητες Εύβοιας, Φθιώτιδας, Φωκίδας,
Αρκαδίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας και Αχαΐας, των σεισμών
της 24ης Ιουλίου και της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 στο
Ηράκλειο Κρήτης, σε συνδυασμό με τις προγενέστερες
φυσικές καταστροφές σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος, για τις οποίες οι Δ/νσεις της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. έχουν αναλάβει το έργο της αποκατάστασης.
Η υπέρβαση ημερών εκτός έδρας, πραγματοποιείται
εφόσον έχουν εξαντληθεί οι επιτρεπόμενες κατ’ έτος
ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων του
Υπουργείου, όπως αυτές καθορίζονται στην υπ’ αρ.
70799/2016 (Β’ 3525) κοινή υπουργική απόφαση , όπως
τροποποιημένη ισχύει και με δυνατότητα αναδρομικής
ισχύος δύο (2) μηνών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Παπάγου, 2 Νοεμβρίου 2021
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Υφυπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 5082/04.11.2021

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.

*02050820411210004*

