E
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Signature Not
Verified
Digitally signed by
KONSTANTINOS
MOSCHONAS
Date: 2021.04.14 00:08:12
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

17907

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
13 Απριλίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 5629/22/4.2.2021
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών
και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Καθορισμός ύψους, προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασίας χορήγησης και πληρωμής, της εφάπαξ
οικονομικής ενίσχυσης σε δικηγόρους, μηχανικούς, οικονομολόγους και γεωτεχνικούς από τον
Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων» (Β’ 450).

2

Περιπτώσεις έλλειψης υπαιτιότητας για τη μη στοιχειοθέτηση της αλληλέγγυας ευθύνης σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 4174/2013.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 907
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 5629/22/4.2.2021
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών
και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Καθορισμός ύψους, προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασίας χορήγησης και πληρωμής, της εφάπαξ
οικονομικής ενίσχυσης σε δικηγόρους, μηχανικούς, οικονομολόγους και γεωτεχνικούς από τον
Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων» (Β’ 450).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 66 του ν. 4756/2020 «Μέτρα ενίσχυσης
των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων,
κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την
ενίσχυση των ανέργων» (Α΄235).
2. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).
3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).
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4. Την παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» (Α΄152).
5. Το άρθρο 25 του ν. 3655/2008 «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής
Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις»( Α΄58) .
6. Το άρθρο 53 του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α΄85).
7. Τα υπό στοιχεία γ και ε της παρ. 1 του άρθρου 6 του
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (Γενικός
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, «Γ.Κ.Π.Δ.»).
8. Το άρθρο 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).
9. Την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145).
10. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Α΄ 168).
11. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).
12. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
13. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
14. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
15. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).
16. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
17. Την υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 απόφαση του
Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).
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18. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’4805).
19. Την υπό στοιχεία Υ339/18.7.2019 κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών,
Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).
20. Την υπ’ αρ. 11768/593/17.03.2021 εισήγηση της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
21. Την υπ’ αρ. οικ. 5629/22/4.2.2021 κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Καθορισμός ύψους, προϋποθέσεων,
κριτηρίων και διαδικασίας χορήγησης και πληρωμής,
της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε δικηγόρους, μηχανικούς, οικονομολόγους και γεωτεχνικούς από τον
Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και
Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων» (Β’ 450).
22. Την ανάγκη αντιμετώπισης των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την
επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα.
23. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη στον προϋπολογισμό 2021 του ΟΑΕΔ σε σχέση με την ήδη αναληφθείσα, ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 2817 του προϋπολογισμού 2021 του ΟΑΕΔ
(αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης ΑΔΑ: 64Ε14691Ω –
Δ7Ν και ΑΔΑ: 65ΠΨ4691Ω2-ΓΕΖ), αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
Τροποποιείται η υπ’ αρ. οικ. 5629/22/4.2.2021 κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων «Καθορισμός ύψους, προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασίας χορήγησης και πληρωμής, της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε δικηγόρους,
μηχανικούς, οικονομολόγους και γεωτεχνικούς από τον
Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και
Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων» (Β’ 450), ως ακολούθως:
1. Η παρ. 1 του άρθρου 2 «Δικαιούχοι της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυση», αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Δικαιούχοι της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες- ασφαλισμένοι του τέως
ΕΤΑΑ, καθώς και οικονομολόγοι και γεωτεχνικοί που
ασφαλίζονται στον e-ΕΦΚΑ, οι οποίοι υπάγονται στην
παρ. 2α του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), και:
α. είναι νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες – επιστήμονες,
οι οποίοι έχουν κάνει έναρξη ατομικής δραστηριότητας
στη Δ.Ο.Υ ή έναρξη νέας ατομικής δραστηριότητας, μετά
την 1.1.2015 έως και την 5.02.2021 , σε έναν κωδικό αριθμό δραστηριότητας (ΚΑΔ) από τους περιγραφόμενους
στον Πίνακα 1 και πληρούν τα κριτήρια της παρ.4 ή είναι
ασκούμενοι δικηγόροι που έχουν ασφαλιστεί μετά την
1.1.2017 ή είναι εγγεγραμμένοι στον οικείο δικηγορικό
σύλλογο μετά την 1.1.2017 ή
β. έχουν πραγματοποιήσει έναρξη ατομικής δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ. μέχρι 31.12.2014 και πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2 και τα κριτήρια των παρ. 3 και 4 ή
γ. μετέχουν ως εταίροι, μέλη ή διαχειριστές σε τεχνικές
ή κατασκευαστικές εταιρείες ή δικηγορικές εταιρείες ή
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εταιρείες λογιστικών υπηρεσιών, και πληρούν τα κριτήρια της παρ. 4.».
2. Η παρ. 3 του άρθρου 2 «Δικαιούχοι της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης», αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Τα κριτήρια εσόδων που πρέπει να πληρούν οι δικαιούχοι της περ. 1.β είναι τα εξής:
α) Οι ελεύθεροι επαγγελματίες που υποχρεούνται σε
υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ πρέπει να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών ΦΠΑ Απριλίου έως
και Δεκεμβρίου 2020 (κωδικός 312 περιοδικής δήλωσης
ΦΠΑ), σε σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς. Ο
κύκλος εργασιών αναφοράς ορίζεται ως το σύνολο ακαθάριστων εσόδων 2019 πολλαπλασιαζόμενο επί τρίτα
τέταρτα (3/4). Σε περίπτωση μη θετικών ακαθάριστων
εσόδων το 2019, ο κύκλος εργασιών λογίζεται μηδενικός.
β) Οι ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν υποχρεούνται σε
υποβολή δήλωσης ΦΠΑ ή απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ,
πρέπει να παρουσιάζουν μείωση των ακαθάριστων εσόδων
μηνών Απριλίου έως και Δεκεμβρίου 2020 (κωδικός 047
δήλωσης Ε3), σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς. Ο κύκλος εργασιών αναφοράς ορίζεται ως το σύνολο
ακαθάριστων εσόδων 2019 πολλαπλασιαζόμενο επί τρίτα τέταρτα (3/4). Σε περίπτωση μη θετικών ακαθάριστων
εσόδων το 2019, ο κύκλος εργασιών λογίζεται μηδενικός».
3. Η παρ. 4 του άρθρου 3 «Αίτηση χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης» αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η υπεύθυνη δήλωση – αίτησης χορήγησης, υποβάλλεται στην πλατφόρμα του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, έως την 15η
Απριλίου 2021, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης - Αίτησης Χορήγησης, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.»
4. Η παρ. 1 του άρθρου 4 «Διαδικασία πληρωμής της
οικονομικής ενίσχυσης» αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης όπως
αυτή ορίζεται στην παρούσα, γίνεται από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). Από το
ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ εξάγεται σε ηλεκτρονική μορφή αναλυτική
κατάσταση δικαιούχων, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη
στοιχεία τους, τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε
μορφή ΙΒΑΝ, το πιστωτικό Ίδρυμα, στο οποίο τηρείται
ο λογαριασμός, το ποσό της καταβολής, το ΑΦΜ τους,
τον ΚΑΔ, το έτος έναρξης ατομικής δραστηριότητας ή
άλλη περίπτωση. Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης
γίνεται εντός τριάντα ημερολογιακών ημερών από τη
λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Δικαιούχοι,
οι οποίοι εισέπραξαν οικονομική ενίσχυση σύμφωνα με
τις διατάξεις της υπ’ αρ. οικ. 5629/22/4.2.2021 (Β΄ 450)
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εξαιρούνται από τις
διατάξεις της παρούσας απόφασης.».
Άρθρο δεύτερο
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. οικ. 5629/22/4.2.2021
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Καθορισμός ύψους,
προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασίας χορήγησης
και πληρωμής, της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε
δικηγόρους, μηχανικούς, οικονομολόγους και γεωτεχνικούς από τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ των
Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων» (Β’ 450).
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ȊʌİȪșȣȞȘ ǻȒȜȦıȘ – ǹȓĲȘıȘ ȋȠȡȒȖȘıȘȢ
ǼȜİȪșİȡȦȞ ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȚȫȞ, ĮıĳĮȜȚıȝȑȞȦȞ ıĲȠ Ĳ.Ǽȉǹǹ, ȠȚțȠȞȠȝȠȜȩȖȦȞ țĮȚ ȖİȦĲİȤȞȚțȫȞ ʌȠȣ
ĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ e-ǼĭȀǹ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ȣʌȐȖȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡ. 2Į ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 44 ĲȠȣ Ȟ. 3986/2011( ǹǯ152) țĮȚ
ȑȤȠȣȞ İȞĲĮȤșİȓ ȝİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȝȘȞȫȞ 20 ȂĮȡĲȓȠȣ –30 ȃȠİȝȕȡȓȠȣ 2020 ıĲȠȣȢ ʌȜȘĲĲȩȝİȞȠȣȢ ȀȦįȚțȠȪȢ ǹȡȚșȝȠȪȢ
ǻȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ (Ȁǹǻ) ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ, ȜȩȖȦ ĲȦȞ ȝȑĲȡȦȞ ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘȢ ĲȘȢ ʌĮȞįȘȝȓĮȢ ĲȠȣ
țȠȡȦȞȠȧȠȪ (COVID-19)
ǹȇ. Ȇȇȍȉ.:
ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ
A. īǼȃǿȀǹ ȈȉȅǿȋǼǿǹ ǼȁǼȊĬǼȇȅȊ ǼȆǹīīǼȁȂǹȉǿǹ
ǹ.ĭ.Ȃ.
ǹ.Ȃ.Ȁ.ǹ.
ǼȆȍȃȊȂȅ
ȅȃȅȂǹ
ȅȃȅȂǹ ȆǹȉǼȇǹ
ȅȃȅȂǹ ȂǾȉǼȇǹȈ
ȀȍǻǿȀȅȈ ǹȇǿĬȂȅȈ ǻȇǹȈȉǾȇǿȅȉǾȉǹȈ ȊȆǹīȍīǾȈ 1 Ȓ ǹȁȁǾ ȆǼȇǿȆȉȍȈǾ 2
Ȁǹǻ1
ȅȃȅȂǹȈǿǹ
ǼȉȅȈ ǼȃǹȇȄǾȈ
ǻȇǹȈȉǾȇǿȅȉǾȉǹȈ
2
ǹȁȁǾ ȆǼȇǿȆȉȍȈǾ
Ǻ. ȈȉȅǿȋǼǿǹ ǼȆǿȀȅǿȃȍȃǿǹȈ
ȉǾȁǼĭ. ȀǿȃǾȉȅ
EMAIL
ȉǿȉȁȅȈ, ȀȍǻǿȀȅȈ ȉȇǹȆǼǽǹȈ Ȁǹǿ ǹȇǿĬȂȅȈ ȁȅīǹȇǿǹȈȂȅȊ IBAN
ȉȇǹȆǼǽǹ
ȀȍǻǿȀȅȈ
ǿǺǹȃ
GR
ȉȠ ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ǼȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ȀȠȚȞȞȦȞȚțȫȞ ȊʌȠșȑıİȦȞ, ȦȢ ȣʌİȪșȣȞȠȢ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ įİįȠȝȑȞȦȞ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ
ȤĮȡĮțĲȒȡĮ ıĮȢ İȞȘȝİȡȫȞİȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ Ȑȡ. 13 ĲȠȣ īİȞȚțȠȪ ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ ǻİįȠȝȑȞȦȞ (679/2016/ǼǼ),
ȩĲȚ İȓȞĮȚ Ƞ ȣʌİȪșȣȞȠȢ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ĲȦȞ įİįȠȝȑȞȦȞ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ ȤĮȡĮțĲȒȡĮ ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ
ȑȞĲȣʌȠ. ȈțȠʌȩȢ ĲȘȢ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ İȓȞĮȚ Ș ȤȠȡȒȖȘıȘ İĳȐʌĮȟ ȠȚțȠȞȠȝȚțȒȢ İȞȓıȤȣıȘȢ ȜȩȖȦ ĲȦȞ ȝȑĲȡȦȞ ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘȢ
ĲȘȢ ʌĮȞįȘȝȓĮȢ ĲȠȣ țȠȡȦȞȠȧȠȪ COVID-19. Ǿ ȞȩȝȚȝȘ ȕȐıȘ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ĲȦȞ įİįȠȝȑȞȦȞ ĮȣĲȫȞ İȓȞĮȚ Ș ȐıțȘıȘ
įȘȝȩıȚĮȢ İȟȠȣıȓĮȢ ʌȠȣ ȑȤİȚ ĮȞĮĲİșİȓ ıĲȠ ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ǼȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ȀȠȚȞȦȞȚțȫȞ ȊʌȠșȑıİȦȞ țĮĲȐ ĲȘȞ țİȓȝİȞȘ
ȞȠȝȠșİıȓĮ. ȉĮ ĮȞȦĲȑȡȦ įİįȠȝȑȞĮ įȚĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȠ ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıĲȘȝĮ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓȠ ȖȚĮ ĲȘȞ İțʌȜȒȡȦıȘ
ĲȠȣ ĮȞȦĲȑȡȦ ıțȠʌȠȪ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ ĮȡȤİȚȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ʌȡȠȢ ĲȠ įȘȝȩıȚȠ ıȣȝĳȑȡȠȞ. ǲȤİĲİ įȚțĮȓȦȝĮ
İȞȘȝȑȡȦıȘȢ, ʌȡȩıȕĮıȘȢ, įȚȩȡșȦıȘȢ, ʌİȡȚȠȡȚıȝȠȪ, İȞĮȞĲȓȦıȘȢ țĮȚ țĮĲĮȖȖİȜȓĮȢ ıĲȘȞ ǹȡȤȒ ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ ǻİįȠȝȑȞȦȞ
ȆȡȠıȦʌȚțȠȪ ȋĮȡĮțĲȒȡĮ țĮșȫȢ țĮȚ įȚțĮȓȦȝĮ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ ȝİ ĲȠȞ ȊʌİȪșȣȞȠ ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ ǻİįȠȝȑȞȦȞ ĲȠȣ ȊȆǼȀȊ
ıĲȘȞ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȒ įȚİȪșȣȞıȘ: dpo@yeka.gr.

1 ȈȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ Ƞ Ȁǹǻ ĲȠȣ İȜİȪșİȡȠȣ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȓĮ ȕȐıİȚ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ Ș ĮȓĲȘıȘ ȤȠȡȒȖȘıȘȢ
İĳȐʌĮȟ ȠȚțȠȞȠȝȚțȒȢ İȞȓıȤȣıȘȢ țĮȚ Ƞ ȠʌȠȓȠȢ ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ ıĲȠȣȢ ʌȜȘĲĲȩȝİȞȠȣȢ Ȁǹǻ
ĲȠȣ
Ȋʌ.ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ, ȝİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȝȘȞȫȞ 20 ȂĮȡĲȓȠȣ ȑȦȢ 30 ȃȠİȝȕȡȓȠȣ 2020.
2. ȈȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ ıİ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ İĲĮȓȡȦȞ, ȝİȜȫȞ Ȓ įȚĮȤİȚȡȚıĲȫȞ ıİ ĲİȤȞȚțȑȢ Ȓ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȑȢ İĲĮȚȡİȓİȢ Ȓ
įȚțȘȖȠȡȚțȑȢ İĲĮȚȡİȓİȢ Ȓ İĲĮȚȡİȓİȢ ȜȠȖȚıĲȚțȑȢ Ȓ ĮıțȠȪȝİȞȦȞ įȚțȘȖȩȡȦȞ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ įİȞ ȑȤȠȣȞ țȐȞİȚ ȑȞĮȡȟȘ
ĮĲȠȝȚțȒȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ ıĲȘ ǻȅȊ.
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ī. ȆǼȇǿǼȋȅȂǼȃȅ ǻǾȁȍȈǾȈ
Ȃİ ĮĲȠȝȚțȒ ȝȠȣ İȣșȪȞȘ țĮȚ ȖȞȦȡȓȗȠȞĲĮȢ ĲȚȢ țȣȡȫıİȚȢ, ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡ. 6 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ
22 ĲȠȣ ȃ. 1599/1986, ȝİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ǻǾȁȍȃȍ ȊȆǼȊĬȊȃǹ ȩĲȚ:
Į) ȣʌȐȖȠȝĮȚ ıĲȚȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ ĲȘȢ ʌĮȡ.1 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 66 ĲȠȣ ȃ.4756/2020 (ǹǯ 235),
ȕ) ʌȜȒĲĲȠȝĮȚ ıȘȝĮȞĲȚțȐ ȜȩȖȦ ĲȦȞ ȝȑĲȡȦȞ ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘȢ ĲȘȢ ʌĮȞįȘȝȓĮȢ ĲȠȣ țȠȡȦȞȠȧȠȪ COVID-19,
Ȗ) ȖȚĮ ȩȜȠ ĲȠ įȚȐıĲȘȝĮ Įʌȩ 20 ȂĮȡĲȓȠȣ 2020 ȑȦȢ 30 ȃȠİȝȕȡȓȠȣ 2020, įİȞ ȑȤȦ ĮȞĮȜȐȕİȚ ȝȚıșȦĲȒ İȡȖĮıȓĮ Ȓ İȡȖĮıȓĮ
ȝİ ȑȝȝȚıșȘ İȞĲȠȜȒ (ĮĳȠȡȐ ȩıȠȣȢ ȑȤȠȣȞ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚȒıİȚ ȑȞĮȡȟȘ ĮĲȠȝȚțȒȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ ıĲȘ ǻ.ȅ.Ȋ. ȝȑȤȡȚ
31.12.2014)
į) ĲȠ ıȣȞȠȜȚțȩ ȠȚțȠȖİȞİȚĮțȩ ȝȠȣ ʌȡĮȖȝĮĲȚțȩ, ĮʌĮȜȜĮııȩȝİȞȠ Ȓ ĮȣĲȠĲİȜȫȢ ĳȠȡȠȜȠȖȠȪȝİȞȠ İȚıȩįȘȝĮ ȑĲȠȣȢ 2020
Įʌȩ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ʌȘȖȒ, įİȞ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȚȢ 30.000 İȣȡȫ, Ȓ İȓȝĮȚ ĮıțȠȪȝİȞȠȢ įȚțȘȖȩȡȠȢ ȝİ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ĮıĳȐȜȚıȘȢ
ȝİĲȐ ĲȘȞ 1Ș 1Ƞȣ 2017 Ȓ İȖȖİȖȡĮȝȝȑȞȠȢ ıĲȠȞ ȠȚțİȓȠ įȚțȘȖȠȡȚțȩ ıȪȜȜȠȖȠ ȝİĲȐ ĲȘȞ 1Ș 1Ƞȣ 2017 .

țĮȚ
ǹȚĲȠȪȝĮȚ ĲȘ ȤȠȡȒȖȘıȘ İĳȐʌĮȟ ȠȚțȠȞȠȝȚțȒȢ İȞȓıȤȣıȘȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ȐȡșȡȠ 66 ĲȠȣ ȃ.4756/2020 (ǹǯ 235)

ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ
Ȃİ ĲȘȞ ȣʌȠȕȠȜȒ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ʌĮȡȑȤȦ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȦȞ ȐȡșȡȦȞ 7 & 9 ĲȠȣ īİȞȚțȠȪ ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ
ȆȡȠıȦʌȚțȫȞ ǻİįȠȝȑȞȦȞ ǼǼ/679/2016 țĮȚ ĲȘȞ ȚıȤȪȠȣıĮ ȞȠȝȠșİıȓĮ ĲȘ ȡȘĲȒ ıȣȖțĮĲȐșİıȒ ȝȠȣ ıĲȠ ȊʌȠȣȡȖİȓȠ
ǼȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ȀȠȚȞȦȞȚțȫȞ ȊʌȠșȑıİȦȞ țĮȚ ĮʌȠįȑȤȠȝĮȚ ĲȘ ıȣȜȜȠȖȒ, İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĮʌȠșȒțİȣıȘ ĲȦȞ ʌȡȠıȦʌȚțȫȞ
ȝȠȣ įİįȠȝȑȞȦȞ ȖȚĮ ȜȩȖȠȣȢ įȘȝȠıȓȠȣ ıȣȝĳȑȡȠȞĲȠȢ.
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Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Απριλίου 2021
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Υφυπουργός
Οικονομικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. Α. 1082
(2)
Περιπτώσεις έλλειψης υπαιτιότητας για τη μη
στοιχειοθέτηση της αλληλέγγυας ευθύνης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 4174/
2013.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (π.δ. 63/2005 Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
2. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).
3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄121).
4. Την υπό στοιχεία Υ2/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και
Υφυπουργών» (Β΄2901).
5. Την υπ’ αρ. 339/2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο
Βεσυρόπουλο» (Β΄3051).
6. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013
(Β΄ 130 και Β΄ 372) κοινή απόφαση του Υπουργού και
του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α΄ της παρ. 3
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.
7. Την περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4174/2013
(Α΄170), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την
παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4646/2019 (Α΄201), σύμφωνα με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών και τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. να ορίσουν
ενδεικτικά περιπτώσεις έλλειψης υπαιτιότητας.
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8. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του
ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και
ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 13, 14, 17 και 41.
9. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/
23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. με θέμα
«Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β΄ 4738).
10. 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, καθώς και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ
2020/17.01.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
11. Την ανάγκη ορισμού, ενδεικτικά, περιπτώσεων για
τις οποίες συντρέχει έλλειψη υπαιτιότητας, προκειμένου
να μη στοιχειοθετείται αλληλέγγυα ευθύνη σε βάρος
φυσικών προσώπων που διοικούν νομικά πρόσωπα και
νομικές οντότητες.
12. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Τα πρόσωπα που φέρουν τις ιδιότητες που ορίζονται
στην παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) θεωρούνται καταρχήν υπαίτια για τη μη καταβολή ή μη
απόδοση των οριζόμενων στις ως άνω διατάξεις οφειλών των νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων, εκτός αν στα πρόσωπα αυτά συντρέχει περίπτωση
έλλειψης υπαιτιότητας, σύμφωνα με τις κατωτέρω ενδεικτικά αναφερόμενες περιπτώσεις, οι οποίες σε κάθε
περίπτωση θα πρέπει να εξετάζονται από τις υπηρεσίες
της ΑΑΔΕ, κατά λόγο αρμοδιότητας, πριν την εφαρμογή
των διατάξεων του άρθρου 50 ΚΦΔ στα αλληλεγγύως
ευθυνόμενα πρόσωπα.
Άρθρο 2
Ενδεικτικές περιπτώσεις έλλειψης υπαιτιότητας
Για τους σκοπούς εφαρμογής της περ. γ΄ της παρ. 1
του άρθρου 50 του ΚΦΔ, ορίζονται ενδεικτικά περιπτώσεις έλλειψης υπαιτιότητας των προσώπων αυτών ως
ακολούθως:
1. Αποδεδειγμένη και παρατεταμένη αδυναμία ασκήσεως καθηκόντων διοίκησης λόγω βαριάς ασθένειας που
εμποδίζει το πρόσωπο που έχει τις ιδιότητες της παρ. 1
του άρθρου 50 του ΚΦΔ να επιληφθεί των υποθέσεων
του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, κατά
τον χρόνο στον οποίο ανάγεται η αλληλέγγυα ευθύνη
του. Για την απόδειξη της αδυναμίας άσκησης καθηκόντων, θα πρέπει να προσκομίζεται σχετική ιατρική γνωμάτευση από δημόσιο ή ιδιωτικό νοσοκομείο καθώς και
οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο.
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2. Εκκαθάριση του νομικού προσώπου ή της νομικής
οντότητας σύμφωνα με ειδική διάταξη νόμου ή με δικαστική απόφαση με τις οποίες προσδιορίζεται ο χρόνος
και ο τρόπος ικανοποίησης των πιστωτών του νομικού
προσώπου/νομικής οντότητας. Στις περιπτώσεις αυτές
ελέγχεται εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου
50 ΚΦΔ για τον εκκαθαριστή μόνο για οφειλές που δημιουργούνται κατά την περίοδο της θητείας του.
3. Αποδεδειγμένη, με βάση έγγραφα (π.χ. σύμβαση
εργασίας, βεβαίωση εταιρείας), αποκλειστική ανάθεση
συγκεκριμένων καθηκόντων διοίκησης και εκπροσώπησης (όπως π.χ. διευθυντής μάρκετινγκ, δ/ντής ανθρωπίνου δυναμικού, δ/ντής πληροφορικής, δ/ντής τεχνικών – υποστηρικτικών υπηρεσιών, δ/ντής αποθήκης,
δ/ντής πωλήσεων) που δεν άπτονται των φορολογικών
υποχρεώσεων του νομικού προσώπου ή της νομικής
οντότητας, εφόσον τα συγκεκριμένα πρόσωπα δεν έχουν
αρμοδιότητα αποκλειστικής γενικής εκπροσώπησης και
διαχείρισης του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, σύμφωνα με δημοσιευμένα έγγραφα.
4. Ύπαρξη αμετάκλητης αθωωτικής απόφασης ποινικού δικαστηρίου ή αμετάκλητου απαλλακτικού βουλεύματος ή απόφαση δικαστηρίου βάσει των οποίων
διαπιστώνεται ρητά η έλλειψη υπαιτιότητας σχετικά με
τη δημιουργία ή τη μη καταβολή της οριζόμενης στην
παρ. 1 του άρθρου 50 του ΚΦΔ οφειλής από τον αλληλεγγύως υπόχρεο.
5. Παραίτηση προγενέστερη της κρίσιμης περιόδου,
για την οποία τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διατυπώσεις δημοσιότητας, ακόμα και αν δεν έχει ενημερωθεί η
Φορολογική Διοίκηση από το νομικό πρόσωπο/νομική
οντότητα ή αποδεδειγμένη έλλειψη αποδοχής του διορισμού ή μη ανάληψη καθηκόντων διοίκησης και διαχείρισης του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας.
6. Μη εξόφληση των οφειλών προς το Δημόσιο νομικών προσώπων/νομικών οντοτήτων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία
έχουν ως κύριο οικονομικό πόρο (άνω του εβδομήντα
τοις εκατό (70%) των ετήσιων εσόδων τους) την τακτική χρηματοδότηση που λαμβάνουν από το Ελληνικό
Δημόσιο και το σύνολο των εσόδων τους δεν επαρκεί
για την πληρωμή των φορολογικών τους υποχρεώσεων.
7. Ανάληψη της διοίκησης φορέων της γενικής κυβέρνησης ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα με αποκλειστικό σκοπό τη διευκόλυνση ή / και ολοκλήρωση ελέγχου
που έχει διαταχθεί από εισαγγελικές αρχές, από αρχές
διαχειριστικού ελέγχου ή από ανεξάρτητες αρχές.
8. Ορισμός ως νομίμου εκπροσώπου αλλοδαπού νομικού προσώπου / νομικής οντότητας, το οποίο δεν έχει
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μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, εφόσον, στον εν λόγω
νόμιμο εκπρόσωπο δίδεται συγκεκριμένη εντολή ή παρέχεται συγκεκριμένη εξουσιοδότηση από τα πρόσωπα
τα οποία διοικούν το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο/νομική
οντότητα, ιδίως με σκοπό την εκπλήρωση διαδικαστικών
υποχρεώσεων του αλλοδαπού νομικού προσώπου/νομικής οντότητας στην Ελλάδα ή τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων υποθέσεων (ενδεικτικά: εκπροσώπηση στην
Ελλάδα για την ίδρυση θυγατρικής εταιρείας, εκπροσώπηση για την αγορά ή την πώληση ακινήτου στην Ελλάδα,
εκπροσώπηση ενώπιον δημοσίων υπηρεσιών, εκπροσώπηση για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού κ.λπ.).
9. Στην περίπτωση κατά την οποία πρόσωπα που αν
και φέρουν μία από τις ιδιότητες που προβλέπονται
στην παρ. 1 του άρθρου 50 ΚΦΔ δεν έχουν πραγματική
ανάμειξη στη διοίκηση/διαχείριση των υποθέσεων του
νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας. Για την
περίπτωση αυτή εκτιμώνται συνολικά και λαμβάνονται
υπόψη στοιχεία, όπως ενδεικτικά: η έλλειψη αμοιβής
προς το πρόσωπο αυτό, η έλλειψη μετοχικής ή εταιρικής
σχέσης με το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα, η
μη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών η μη διαχείριση
τραπεζικών λογαριασμών (βεβαίωση από τις συνεργαζόμενες με την εταιρεία τράπεζες με την οποία αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει δείγμα υπογραφής του προσώπου
αυτού, ώστε το πρόσωπο αυτό να μπορεί να υπογράφει
για λογαριασμό του νομικού προσώπου), η μη υπογραφή
πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου ή οικονομικών καταστάσεων, σε συνδυασμό με στοιχεία που αποδεικνύουν
το πρόσωπο που πραγματικά διαχειρίζεται τις εταιρικές
υποθέσεις.
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και καταλαμβάνει και περιπτώσεις για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση περί έλλειψης
υπαιτιότητας που η εξέτασή της εκκρεμεί ενώπιον της
Φορολογικής Διοίκησης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Απριλίου 2021
Ο Υφυπουργός Οικονομικών
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Διοικητής
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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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.
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