
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του 
άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθε-
τικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντι-
μετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφά-
νισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το 
άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

2 Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του 
άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθε-
τικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντι-
μετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφά-
νισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το 
άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).
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  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 2 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετι-

κού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.)«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμε-
τώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του» (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

2. Το άρθρο 38 του ν. 4753/2020 «Λήψη συμπληρω-
ματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού 

(ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019 για την προώθηση 
της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους 
επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών δι-
αμεσολάβησης (L 186), ρυθμίσεις για τη Διυπηρεσιακή 
Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, 
τη λειτουργία της αγοράς και λοιπές διατάξεις» (Α’ 227).

3. Τον ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 170 - Κ.Φ.Δ.).

4. Το ν.δ. 356/1974 «Περί κώδικος Εισπράξεως Δημο-
σίων εσόδων» (Α’ 90 - Κ.Ε.Δ.Ε.).

5. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’ 181).

6. Του π.δ. 16/1989 «Κανονισμός λειτουργίας Δημο-
σίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών 
Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» (Α’ 6).

7. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/ 
23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

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

9. Την υπό στοιχεία Υ2/9-7-2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού 
και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

10. Την υπ’ αρ. 339/18-07-2019 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, 
Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

11. Το Κεφάλαιο Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94), ιδίως το άρθρο 41.

12. Την υποπαρ. Ε2 της παρ. Ε του άρθρου πρώτου 
του ν. 4093/2012 (Α’ 222), περί σύστασης θέσης Γενικού 
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, σε συνδυασμό με τις δι-
ατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 και της παρ. 10 του 
άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

13. Την υπ’ αρ. 1/20-01-2016 πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις δι-
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ατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την 
υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοί-
κησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), 
καθώς και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της 
θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

14. Την υπό στοιχεία Α. 1254/2020 απόφαση του Υφυ-
πουργού Οικονομικών «Καθορισμός των λεπτομερειών 
εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
ν. 4682/2020 (Α’ 76) με την οποία λαμβάνονται κατεπεί-
γοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 
της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του» (Β’ 5223).

15. Την υπό στοιχεία Α. 1280/2020 απόφαση του Υφυ-
πουργού Οικονομικών «Καθορισμός των λεπτομερειών 
εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου ’’Κατεπείγοντα μέτρα αντι-
μετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του’’ (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)» 
(Β’ 5639).

16. Την υπό στοιχεία Α. 1015/2021 απόφαση του Υφυ-
πουργού Οικονομικών «Καθορισμός των λεπτομερειών 
εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου ‘’Κατεπείγοντα μέτρα αντι-
μετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του’’ (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)» 
(Β’ 246).

17. Την υπό στοιχεία Α. 1029/2021 απόφαση του Υφυ-
πουργού Οικονομικών «Καθορισμός των λεπτομερειών 
εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου ‘’Κατεπείγοντα μέτρα αντι-
μετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του’’ (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)» 
(Β’ 617).

18. Την υπό στοιχεία Α. 1071/2021 απόφαση του Υφυ-
πουργού Οικονομικών «Καθορισμός των λεπτομερειών 
εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου ‘’Κατεπείγοντα μέτρα αντι-
μετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του’’ (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύ-
ει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 
(Α’ 76), αντικατάσταση της υπό στοιχεία Α. 1056/18-3-
2021 (Β’ 1071) απόφαση» (Β’ 1201, διόρθωση σφάλματος 
Β’ 1513).

19. Την υπό στοιχεία Α. 1096/2021 απόφαση του Υφυ-
πουργού Οικονομικών «Καθορισμός των λεπτομερειών 
εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου ‘’Κατεπείγοντα μέτρα αντι-

μετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του” (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)» 
(Β’ 1728).

20. Την υπό στοιχεία Α. 1110/2021 απόφαση του Υφυ-
πουργού Οικονομικών «Καθορισμός των λεπτομερειών 
εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου ‘’Κατεπείγοντα μέτρα αντι-
μετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του” (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)» 
(Β’ 2092).

21. Την υπό στοιχεία Α. 1147/2021 απόφαση του Υφυ-
πουργού Οικονομικών «Καθορισμός των λεπτομερειών 
εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου ’’Κατεπείγοντα μέτρα αντι-
μετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του’’ (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)» 
(Β’ 2783).

22. Την υπό στοιχεία Α. 1091/2021 απόφαση του Υφυ-
πουργού Οικονομικών «Παράταση της προθεσμίας της 
παρ. 1 της υπό στοιχεία Α.1200/2020 απόφασης Υφυ-
πουργού Οικονομικών “Παράταση και αναστολή είσπρα-
ξης βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών 
για τις οποίες είχε χορηγηθεί παράταση προθεσμιών 
καταβολής και αναστολή είσπραξης στο πλαίσιο των 
μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών 
της εμφάνισης κορωνοϊού COVID-19” (Β’ 3612)».

23. Την ανάγκη καθορισμού ειδικότερων θεμάτων και 
λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρ-
θρου 2 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περι-
εχομένου (Π.Ν.Π.) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής 
του» (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

24. Την εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

25. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής της δόσης 
Ιανουαρίου 2022 ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμη-
ματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./
Ελεγκτικά Κέντρα για τις επιχειρήσεις που έχουν ενεργό, 
κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 30- 12-2021 από τους 
αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα, ο οποίος και 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή ακαθά-
ριστα έσοδα ενεργού κατά την 30-12-2021 ΚΑΔ δευτε-
ρεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους 
στον συνημμένο πίνακα, όπως αυτά προκύπτουν από 
την δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 
2020 η οποία έχει υποβληθεί μέχρι τις 29-12-2021, τα 
οποία είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που 
αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 30-12-2021. Σε περί-
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πτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι 
υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψή-
φιων ΚΑΔ.

Η εν λόγω δόση Ιανουαρίου καταβάλλεται την τε-
λευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της τε-
λευταίας δόσης του προγράμματος της υφιστάμενης 
ρύθμισης τμηματικής καταβολής, όπως αυτό έχει τυχόν 
διαμορφωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 290 
ν. 4738/2020 (Α’ 207) και των υπό στοιχεία Α. 1254/2020 
(Β’ 5223) και Α. 1280/2020 (Β’ 5639) αποφάσεων του Υφυ-
πουργού Οικονομικών.

2. Από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης εξαι-
ρούνται: α) οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως 
ορίζονται στην παρ.  1 του άρθρου 14 ν. 4270/2014, 

β) τα εκτός αυτής νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου 
(Ν.Π.Δ.Δ.), γ) τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου 
(Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος, ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. 
-κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημοσίου 
ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και 
ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής τους- ή επι-
χορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατά-
ξεις, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό 
(50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, 
δ) οι εκτός αυτής δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί 
του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314), ανεξαρτήτως 
εάν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του και ε) οι επι-
χειρήσεις που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β’ του αμέσως 
παραπάνω νόμου.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΚΑΔ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις που έχουν κύριο ΚΑΔ την 30/12/2021 ή δευτερεύοντα ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα 

έσοδα το φορολογικό έτος 2020 σύμφωνα με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που έχουν υποβληθεί έως 
και την 29/12/2021, έναν από τους ακόλουθους. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι 
υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων ΚΑΔ. 

ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

56.10.11.03
Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο ταβέρνα, ψαροταβέρνα, με ζωντανή μουσική [που 
υπάγεται στην 1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 (ΦΕΚ Β’ 932) απόφαση Υπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών, όπως ισχύει κάθε φορά]

56.10.11.06 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από κέντρο διασκέδασης - κοσμική ταβέρνα

56.10.19.06 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο θεάτρου ή κινηματογράφου

56.30.00.00 Δραστηριότητες παροχής ποτών

56.30.10.00 Υπηρεσίες παροχής ποτών

56.30.10.01 Υπηρεσίες μπαρ, που παρέχονται από χορευτικό κέντρο

56.30.10.04 Υπηρεσίες που παρέχονται από καφέ μπαρ

56.30.10.09 Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης - καμπαρέ ή νάιτ κλαμπ

56.30.10.10 Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης - καφωδείο

56.30.10.11 Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης - μπουάτ

56.30.10.12 Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης - ντισκοτέκ

56.30.10.13 Υπηρεσίες που παρέχονται από μπαρ ξενοδοχείων

77.29.11.01 Υπηρεσίες ενοικίασης στερεοφωνικών συγκροτημάτων

77.29.13.00 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μουσικών οργάνων

90.01 Τέχνες του θεάματος

90.02 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος

90.03.11.04 Υπηρεσίες ενορχηστρωτή

90.03.11.07 Υπηρεσίες μουσουργού

90.03.11.17 Υπηρεσίες χορογράφου

90.03.11.18 Υπηρεσίες χορωδού

90.04 Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες

93.29

Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας, εκτός από Υπηρεσίες αποδυτηρίων και 
βεστιαρίων παραλιών (πλαζ) (ΚΑΔ 93.29.11.01), Υπηρεσίες εκμετάλλευσης θαλάσσιων λουτρών 
(ΚΑΔ 93.29.11.02), Υπηρεσίες εκμετάλλευσης παιχνιδιών θάλασσας (θαλάσσιων ποδηλάτων, 
κανό και παρόμοιων ειδών αναψυχής) (ΚΑΔ 93.29.11.04), Υπηρεσίες μίσθωσης ομπρελών ή/και 
καθισμάτων παραλιών (πλαζ) (ΚΑΔ 93.29.11.05), Υπηρεσίες πάρκου αναψυχής (ΚΑΔ 93.29.11.06)  
και Υπηρεσίες χιονοδρομικού κέντρου (ΚΑΔ 93.29.11.07).
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2022

Ο Υφυπουργός
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

      Αριθμ. Α.1007  (2)
Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του 

άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθε-

τικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντι-

μετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφά-

νισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 

περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), όπως τρο-

ποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το 

άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 2 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετι-

κού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής 
του» (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

2. Το άρθρο 38 του ν. 4753/2020 «Λήψη συμπληρω-
ματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού 
(ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019 για την προώθηση 
της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους 
επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών δι-
αμεσολάβησης (L 186), ρυθμίσεις για τη Διυπηρεσιακή 
Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, 
τη λειτουργία της αγοράς και λοιπές διατάξεις» (Α’ 227).

3. Τον ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 170 - Κ.Φ.Δ.).

4. Το ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημο-
σίων εσόδων» (Α’ 90 - Κ.Ε.Δ.Ε.).

5. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’ 181).

6. Το π.δ. 16/1989 «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων 
Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γρα-
φείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» (Α’ 6).

7. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020 από-
φαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

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

9. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού 
και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

10. Την υπ’ αρ. 339/18-07-2019 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, 
Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

11. Το Κεφάλαιο Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94), ιδίως το άρθρο 41.

12. Της υποπαρ. Ε2 της παρ. Ε του πρώτου άρθρου 
του ν. 4093/2012, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμ-
ματέα Δημοσίων Εσόδων (Α’ 222), σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 και της παρ. 10 του 
άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

13. Την υπ’ αρ. 1/20-01-2016 πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, 
την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου 
Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
«Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την 
υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

14. Την υπό στοιχεία Α. 1256/2020 απόφαση του Υφυ-
πουργού Οικονομικών «Καθορισμός των λεπτομερειών 
εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντι-
μετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του” (Α’ 55)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) 
(Β’ 5206).

15. Την υπό στοιχεία Α. 1279/2020 απόφαση του Υφυ-
πουργού Οικονομικών «Καθορισμός των λεπτομερειών 
εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου ’’Κατεπείγοντα μέτρα αντι-
μετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του’’ (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)» 
(Β’ 5638).

16. Την υπό στοιχεία Α. 1014/2021 απόφαση του Υφυ-
πουργού Οικονομικών «Καθορισμός των λεπτομερειών 
εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντι-
μετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του” (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)» 
(Β’ 286).

17. Την υπό στοιχεία Α. 1028/2021 απόφαση του Υφυ-
πουργού Οικονομικών «Καθορισμός των λεπτομερειών 
εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντι-
μετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του” (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)» 
(Β’ 726).
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18. Την υπό στοιχεία Α. 1055/2021 απόφαση του Υφυ-
πουργού Οικονομικών «Καθορισμός των λεπτομερειών 
εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντι-
μετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του” (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)» 
(Β’ 1070).

19. Την υπό στοιχεία Α. 1095/2021 απόφαση του Υφυ-
πουργού Οικονομικών «Καθορισμός των λεπτομερειών 
εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντι-
μετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του” (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)» 
(Β’ 1714).

20. Την υπό στοιχεία Α. 1109/2021 απόφαση του Υφυ-
πουργού Οικονομικών «Καθορισμός των λεπτομερειών 
εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντι-
μετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του” (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)» 
(Β’ 2092).

21. Την υπό στοιχεία Α. 1148/2021 απόφαση του Υφυ-
πουργού Οικονομικών «Καθορισμός των λεπτομερειών 
εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου ’’Κατεπείγοντα μέτρα αντι-
μετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του΄΄ (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)» 
(Β’ 2783).

22. Την υπό στοιχεία Α. 1091/2021 απόφαση του Υφυ-
πουργού Οικονομικών «Παράταση της προθεσμίας της 
παρ. 1 της υπό στοιχεία Α.1200/2020 απόφασης Υφυ-
πουργού Οικονομικών “Παράταση και αναστολή είσπρα-
ξης βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών 
για τις οποίες είχε χορηγηθεί παράταση προθεσμιών 
καταβολής και αναστολή είσπραξης στο πλαίσιο των 
μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών 
της εμφάνισης κορωνοϊού COVID-19” (Β’ 3612)».

23. Την ανάγκη καθορισμού ειδικότερων θεμάτων και 
λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρ-
θρου 2 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχο-
μένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητι-
κών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με 
το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

24. Την εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

25. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής της δόσης 
Ιανουαρίου 2022 ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμη-
ματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./
Ελεγκτικά Κέντρα των εργαζομένων στις επιχειρήσεις, 
οι οποίες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας 
στις 30-12-2021 από τους αναγραφόμενους στο συνημ-
μένο πίνακα, ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας, ή ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 
30-12-2021 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από 
τους αναγραφόμενους στον συνημμένο πίνακα, όπως 
αυτά προκύπτουν από την δήλωση φόρου εισοδήμα-
τος φορολογικού έτους 2020 η οποία έχει υποβληθεί 
μέχρι τις 29-12-2021, τα οποία είναι μεγαλύτερα από τα 
ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ 
στις 30-12-2021, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί 
σε προσωρινή αναστολή κατά τον μήνα Ιανουάριο ανά 
την επικράτεια είτε λόγω απαγόρευσης της λειτουργίας 
της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής, είτε λόγω 
της εφαρμογής του μέτρου της υποπαρ. 2Α της περ. α’ 
του ενδέκατου άρθρου της από 20-3-2020 Πράξης Νο-
μοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με 
το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83). Από την εφαρμογή 
της παρούσας απόφασης εξαιρούνται τα πρόσωπα της 
παρ. 5 του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14/03/2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’  64), η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76). Σε 
περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται 
όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και 
οκταψήφιων ΚΑΔ.

Η εν λόγω δόση Ιανουαρίου καταβάλλεται την τελευ-
ταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της τελευταίας 
δόσης του προγράμματος της υφιστάμενης ρύθμισης 
τμηματικής καταβολής, όπως αυτό έχει τυχόν διαμορ-
φωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 290 του 
ν. 4738/2020 (Α’ 207) και των υπό στοιχεία Α. 1256/2020 
(Β’ 5206) και Α. 1279/2020 (Β’ 5638) αποφάσεων του Υφυ-
πουργού Οικονομικών.

2. Από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης εξαι-
ρούνται οι εργαζόμενοι: α) στους φορείς της Γενικής Κυ-
βέρνησης, όπως ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 
του ν. 4270/2014, β) στα εκτός αυτής Νομικά Πρόσωπα 
Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), γ) στα Νομικά Πρόσωπα 
Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος, ή 
σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. -κατά την έννοια της επίτευξης κρα-
τικού ή δημοσίου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, 
διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής 
τους- ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμε-
νες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις 
εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού 
τους, δ) στις εκτός αυτής δημόσιες επιχειρήσεις και ορ-
γανισμούς του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314), 
ανεξαρτήτως εάν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του 
και ε)στις επιχειρήσεις που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β’ 
του αμέσως παραπάνω νόμου.

3. Τα στοιχεία των εργαζομένων των οποίων η σύμ-
βαση εργασίας τελεί σε αναστολή λαμβάνονται από το 
Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΚΑΔ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Αναστολή ρυθμισμένων φορολογικών υποχρεώσεων για τον Ιανουάριο δικαιούνται εργαζόμενοι των οποίων οι 

συμβάσεις εργασίας τίθενται σε προσωρινή ανατολή κατά τον μήνα Ιανουάριο επιχειρήσεων που έχουν κύριο ΚΑΔ 
την 30/12/2021 ή δευτερεύοντα ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα το φορολογικό έτος 2020 σύμφωνα με τις δηλώσεις 
φορολογίας εισοδήματος που έχουν υποβληθεί έως και την 29/12/2021, έναν από τους ακόλουθους. Σε περίπτωση 
τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων ΚΑΔ. 

ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

55.10 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα

55.20 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής

55.30 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα

55.90.13.00 Υπηρεσίες κλιναμαξών (βαγκόν-λι) και υπηρεσίες ύπνου σε άλλα μεταφορικά μέσα

55.90.19.00 Άλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α.

56.10 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης

56.21 Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις

56.29 Άλλες υπηρεσίες εστίασης, εκτός από Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από στρατιωτικές 
τραπεζαρίες (ΚΑΔ 56.29.20.01)

56.30 Δραστηριότητες παροχής ποτών

59.13.11.02 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης κινηματογραφικών ταινιών

59.14 Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών

61.90.10.07 Υπηρεσίες πρόσβασης του κοινού στο διαδίκτυο (σε χώρους, που δεν παρέχονται τρόφιμα ή 
ποτά) 

77.29.11.01 Υπηρεσίες ενοικίασης στερεοφωνικών συγκροτημάτων

77.29.12.03 Υπηρεσίες ενοικίασης καθισμάτων για εκδηλώσεις

77.29.13.00 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μουσικών οργάνων

77.39.19.03 Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων

79.11 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων

79.12 Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών

79.90 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

82.30 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων

85.51 Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση

85.52 Πολιτιστική εκπαίδευση

86.90.13.02 Υπηρεσίες μαλάκτη (μασέρ)

90.01 Τέχνες του θεάματος

90.02 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος

90.03.11.04 Υπηρεσίες ενορχηστρωτή

90.03.11.07 Υπηρεσίες μουσουργού

90.03.11.17 Υπηρεσίες χορογράφου

90.03.11.18 Υπηρεσίες χορωδού

90.04 Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες

91.04 Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων

92.00.11.01 Υπηρεσίες καζίνο

93.11 Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων

93.12 Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων

93.13 Εγκαταστάσεις γυμναστικής

93.19 Άλλες αθλητικές δραστηριότητες
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93.21 Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων

93.29

Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας, εκτός από Υπηρεσίες αποδυτηρίων και 
βεστιαρίων παραλιών (πλαζ) (ΚΑΔ 93.29.11.01), Υπηρεσίες εκμετάλλευσης θαλάσσιων λουτρών 
(ΚΑΔ 93.29.11.02), Υπηρεσίες εκμετάλλευσης παιχνιδιών θάλασσας (θαλάσσιων ποδηλάτων, 
κανό και παρόμοιων ειδών αναψυχής) (ΚΑΔ 93.29.11.04), Υπηρεσίες μίσθωσης ομπρελών ή/
και καθισμάτων παραλιών (πλαζ) (ΚΑΔ 93.29.11.05) και Υπηρεσίες χιονοδρομικού κέντρου 
(ΚΑΔ 93.29.11.07)

94.99.16.00 Υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτιστικές και ψυχαγωγικές ενώσεις

96.04 
Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία, με εξαίρεση των υπηρεσιών διαιτολογίας (ΚΑΔ 
96.04.10.01), των υπηρεσιών διαιτολογικών μονάδων (ΚΑΔ 96.04.10.02) και των υπηρεσιών 
προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος (ΚΑΔ 96.04.10.06)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2022

Ο Υφυπουργός

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ   
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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,
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