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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.
50933/13.8.2021 υπουργικής απόφασης «Διαδικασία και λόγοι απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού (Β’ 3794)».

2

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1124/2015
(Β΄1196) απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων περί του καθορισμού της διαδικασίας εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 65Α
του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/
2013, Α΄170) σχετικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό
που εκδίδεται από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές
και ελεγκτικές εταιρείες εγγεγραμμένους στο δημόσιο Μητρώο του ν. 4449/2017 (Α’ 7), αναφορικά
με την προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αυτού.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 67614
(1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.
50933/13.8.2021 υπουργικής απόφασης «Διαδικασία και λόγοι απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού (Β’ 3794)».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 «Κατεπείγουσες
ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις
συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και
την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα» (Α’ 130), και, ιδίως, της παρ. 4 και της περ. β) της
παρ. 7 αυτού,
β) του άρθρου 40 του ν. 4839/2021 «Κύρωση της από
26.7.2021 τροποποίησης και αντικατάστασης της από
3.6.2019 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο VI
της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και
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του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και των
Παραρτημάτων της και άλλες επείγουσες διατάξεις
για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19» (Α΄181),
γ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133) και, ιδίως, της παρ. 22 του άρθρου 119,
σε συνδυασμό με το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/
2005, Α’ 98),
δ) των π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας» (Α’ 148), 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός
των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119) και 84/2019
«Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
ε) των π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121 και Α’ 126 διορθώσεις σφαλμάτων) και 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας
Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155) και
στ) της υπό στοιχεία Υ32/9.9.2021 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, Ασημίνα Γκάγκα» (Β’ 4185).
2. Τις από 27.7.2021 και 9.9.2021 γνωμοδοτήσεις
της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών (37η και 41η Συνεδριάσεις).
3. Την υπό στοιχεία Β1α/66942/26-10-2021 βεβαίωση
της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών
Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η
έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
4. Την ανάγκη να εξειδικευθούν οι περιπτώσεις και η
διαδικασία απαλλαγής από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, καθώς και οι λόγοι εξαίρεσης, χωρίς να τίθεται σε
κίνδυνο η αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, σε συνέχεια και των τροποποιήσεων που
επήλθαν στο άρθρο 206 του ν. 4820/2021 με το άρθρο
40 του ν. 4839/2021 (Α’ 181), αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1
1. Η περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ. 50933/13.8.2021 υπουργικής απόφασης
(Β’ 3794) τροποποιείται ως εξής:
«δ) Φυσικά πρόσωπα με ιστορικό θρομβοπενίας οφειλόμενης στην ηπαρίνη (heparininduced thrombocytopenia), ή με ιστορικό αντιφωσφολιπιδικού συνδρόμου (antiphospholipid syndrome-APS), ή με σύνδρομο
διαφυγής τριχοειδών (capillary leak syndrome). Στην
περίπτωση αυτή προσκομίζεται στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή γνωμάτευση ειδικού ιατρού, η οποία
πιστοποιεί την ύπαρξη του συνδρόμου, την επίπτωσή
του στην υγεία του αιτούντος και την ένδειξη για εμβολιασμό με εμβόλιο τύπου mRNA».
2. Στην παρ. 1 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Δ1α/
Γ.Π.οικ. 50933/13.8.2021 υπουργικής απόφασης (Β’ 3794)
προστίθεται περ. ζ’ ως εξής:
«ζ) Τα άτομα με αναπηρία που αδυνατούν να υποβληθούν στη διαδικασία του εμβολιασμού για αντικειμενικούς λόγους, που σχετίζεται με την πραγματική τους
κατάσταση, ως συνέπεια των παθήσεών τους, όπως οι
βαριές περιπτώσεις αυτισμού και επιληψίας, με αιτιολογημένη εισήγηση του θεράποντος ιατρού τους και
κατόπιν έγκρισης από τις επιτροπές της παρ. 4.».
3. Στην παρ. 6 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Δ1α/
Γ.Π.οικ. 50933/13.8.2021 υπουργικής απόφασης (Β’ 3794)
προστίθεται η φράση «ή φορέα ανοικτής ή κλειστής
δομής της παρ. 1α του άρθρου 206 του ν. 4820/2021
(Α’ 130), οι νεοεισερχόμενοι φιλοξενούμενοι ή ωφελούμενοι των οποίων υπάγονται ομοίως στην ανωτέρω υποχρέωση σύμφωνα με την παρ. 1β του ίδιου άρθρου» και
η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:
«6. Η αίτηση περιλαμβάνει πλήρη στοιχεία ταυτοποίησης του αιτούντος, ήτοι: όνομα, επώνυμο, Αριθμό
Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, φορέα απασχόλησης,
το προσωπικό του οποίου υπάγεται στους υπόχρεους
εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19, ή φορέα
ανοικτής ή κλειστής δομής της παρ. 1α του άρθρου 206
του ν. 4820/2021 (Α’ 130), οι νεοεισερχόμενοι φιλοξενούμενοι ή ωφελούμενοι των οποίων υπάγονται ομοίως
στην ανωτέρω υποχρέωση σύμφωνα με την παρ. 1β του
ίδιου άρθρου, ημερομηνία της αίτησης απαλλαγής, τον
λόγο εξαίρεσης σύμφωνα με την παρ. 1, καθώς και διεύθυνση ηλεκτρονικής επικοινωνίας για την αποστολή
της απόφασης της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής.
Στην ίδια αίτηση επισυνάπτονται και η ιατρική βεβαίωση
απόδειξης της συνδρομής του λόγου εξαίρεσης με όλα
τα αναγκαία κατά τα ανωτέρω στοιχεία της, καθώς και
κάθε άλλο κρίσιμο αποδεικτικό στοιχείο που πρέπει να
τεθεί υπόψη της αρμόδιας επιτροπής.».
4. Προστίθενται παρ. 8 και 9 στο άρθρο 2 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 50933/13.8.2021 υπουργικής απόφασης (Β’ 3794) ως εξής:
«8. Για τους νεοεισερχόμενους φιλοξενούμενους στην
εκάστοτε κλειστή ή ωφελούμενους στην αντίστοιχη
ανοικτή δομή, κατά την έννοια της παρ. 1β του άρθρου
206 τον ν. 4820/2021 (Α’ 130), η αίτηση εξαίρεσης υποβάλλεται από τον αιτούντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του
στην οικεία δομή και διαβιβάζεται από αυτήν αμελλητί
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στην κατά τόπον αρμόδια επιτροπή, η οποία εξετάζει
την αίτηση εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών
ημερών από την υποβολή της, η δε ολοκλήρωση της
διαδικασίας του άρθρου 2 της παρούσας οφείλει να προηγείται της εισόδου τους στη δομή, ώστε να αποδεικνύεται, κατά την είσοδο τους, είτε ότι είναι εμβολιασμένοι
σύμφωνα με την παρ. 1β του ανωτέρω άρθρου 206 είτε
ότι έχουν εξαιρεθεί από την υποχρέωση εμβολιασμού,
με την προσκόμιση των αντίστοιχων παραστατικών.
9. Οι υφιστάμενοι ωφελούμενοι των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία
και των Κέντρων Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας ή
οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει αίτηση για την εξαίρεσή τους από τον υποχρεωτικό
εμβολιασμό, οφείλουν, εντός αποκλειστικής προθεσμίας
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, να την υποβάλουν στην οικεία ανοικτή δομή της
παρ. 1α του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α’ 130), από
την οποία διαβιβάζεται αμελλητί στην κατά τόπον αρμόδια τριμελή επιτροπή και απαντάται από αυτήν εντός
προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από τη
διαβίβαση. Η απόφαση που περιέχει μόνο τα αναγκαία
προσωπικά δεδομένα κοινοποιείται αμελλητί τόσο στον
αιτούντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του όσο και στον αρμόδιο προϊστάμενο της δομής που τη διαβίβασε. Κατά τη
διάρκεια των προθεσμιών υποβολής αίτησης εξαίρεσης
και απάντησης επί αυτής δεν επιβάλλονται κυρώσεις
λόγω του μη εμβολιασμού ωφελούμενου σύμφωνα με
το άρθρο 206 του ν. 4820/2021 (Α’ 130). Αν η αίτησή τους
γίνει δεκτή, θεωρείται ότι νομίμως έλαβαν τις υπηρεσίες των ανωτέρω προνοιακών δομών, κατά το διάστημα
που προηγήθηκε της υποβολής της αίτησής τους και
έπεται της 16ης Αυγούστου 2021. Το προηγούμενο εδάφιο ισχύει, αντίστοιχα, και για τους ωφελούμενους που
εξαιρέθηκαν νομίμως από τον εμβολιασμό πριν από τη
δημοσίευση της παρούσας ως προς τις υπηρεσίες που
έλαβαν μετά την 16η Αυγούστου 2021.».
5. Στην παρ. 4 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Δ1α/
Γ.Π.οικ. 50933/13.8.2021 υπουργικής απόφασης (Β’ 3794)
προστίθενται οι φράσεις «οι Διοικήσεις των οικείων
δομών της παρ. 1α του άρθρου 206 του ν. 4820/2021
(Α’ 130)» και «ή ο φιλοξενούμενος/ωφελούμενος (ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του) της εκάστοτε δομής της παρ. 1α
του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α’ 130)» και η παρ. 4
τροποποιείται ως εξής:
«4. Οι Διευθύνσεις Προσωπικού ή οι Διοικήσεις των
οικείων δομών της παρ. 1α του άρθρου 206 του ν. 4820/
2021 (Α’ 130) τηρούν σε ειδικό αρχείο τις απαντήσεις
των αρμόδιων υγειονομικών επιτροπών, στο οποίο
έχουν πρόσβαση αποκλειστικά ο αρμόδιος προϊστάμενος και ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος ή ο φιλοξενούμενος/ωφελούμενος (ή ο νόμιμος εκπρόσωπός
του) της εκάστοτε δομής της παρ. 1α του άρθρου 206
του ν. 4820/2021 (Α’ 130) αντίστοιχα. Το αρχείο αυτό
καταστρέφεται επί αποδείξει, αμέσως μετά την άρση
της πανδημίας, όπως αυτή διαπιστώνεται με απόφαση
του Υπουργού Υγείας, και πάντως το αργότερο στις
30 Ιουνίου 2022 και αντίγραφό του κοινοποιείται στον
ενδιαφερόμενο.».
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Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2021
Ο Υπουργός

Η Αναπληρώτρια Υπουργός

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ
Ι

Αριθμ. Α.1234
(2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1124/2015
(Β΄1196) απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων περί του καθορισμού της διαδικασίας εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
(ν. 4174/2013, Α΄170) σχετικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από ορκωτούς ελεγκτές
λογιστές και ελεγκτικές εταιρείες εγγεγραμμένους στο δημόσιο Μητρώο του ν. 4449/2017
(Α’ 7), αναφορικά με την προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αυτού.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 65Α του ν. 4174/2013 «Φορολογικές
διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 170) και ειδικότερα
της παρ. 4 αυτού,
β) του Κεφαλαίου Α’ 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
του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου
41 αυτού,
γ) της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες
διατάξεις» (Α’ 251),
δ) του ν. 4449/2017 «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματο-οικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 7),
ε) του άρθρου 56 του ν. 4825/2021 (Α’ 157) περί παράτασης της προθεσμίας διεξαγωγής της Γενικής Συ-
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νέλευσης της παρ. 1 του άρθρου 119 του ν. 4548/2018
(Α΄104), του άρθρου 69 του v. 4072/2012 (Α’ 86) και του
άρθρου 10 του ν. 3190/1955 (Α’ 91) καθώς και των προθεσμιών που συνδέονται με την υποβολή πρακτικών
συνελεύσεων των μετόχων ή εταίρων και εγκεκριμένων
οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ για το έτος 2021.
στ) 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. Τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 3 της υπό
στοιχεία ΠΟΛ.1124/2015 (Β΄1196) απόφασης της Γενικής
Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων.
3. Το υπ’ αρ. 2470 ΟΙΚ./25-10-2021 έγγραφο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων.
4. Την υπ’ αρ. 1 της 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 υπ’ αρ. 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27)
του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της
θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων».
5. Την ανάγκη χορήγησης παράτασης της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των ετήσιων φορολογικών
πιστοποιητικών προς διευκόλυνση των υπόχρεων επιχειρήσεων.
6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(ΑΑΔΕ), αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
Στην παρ. 7 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1124/
2015 (Β΄1196) απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά η προθεσμία της ηλεκτρονικής υποβολής των
ετήσιων φορολογικών πιστοποιητικών που λήγει την
31.10.2021 παρατείνεται έως και την 30.11.2021».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2021
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

65324

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 5026/29.10.2021

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.

*02050262910210004*

