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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
23 Δεκεμβρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε Ρ Ι Ε ΧΟ Μ Ε ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων
(ΑΣΑ) του Δήμου Νότιας Κέρκυρας, Π.Ε. Κέρκυρας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

2

Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/
117213/2548/2020 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Διαχείριση αποβλήτων του Δήμου Ζακύνθου, Π.Ε. Ζακύνθου, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» (B’ 5496).

3

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1006/
31-12-2013 (Β’ 19/2014) απόφασης 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.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/122044/2474
(1)
Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων
(ΑΣΑ) του Δήμου Νότιας Κέρκυρας, Π.Ε. Κέρκυρας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 55,
του ν. 4819/2021 «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη δια-

Αρ. Φύλλου 6180

χείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών
2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της
Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων
συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος,
χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς
επείγουσες ρυθμίσεις» (Α΄ 129).
2. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/90439/
1846/2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και
όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων σε
εναρμόνιση με τις διατάξεις της οδηγίας 99/31/ΕΚ του
Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 1999 «περί υγειονομικής
ταφής των αποβλήτων»» (Β’ 4514).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 225-247 του ν. 4555/2018
(Α’ 133).
4. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α’ 160).
5. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
6. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης», όπως ισχύει και ειδικότερα του άρθρου 111
«Οργανωτικές Διατάξεις Υπουργείων» (Α’ 133).
7. Το υπ’ αρ. 7549/03.09.2021 έγγραφο του Δήμου
Νότιας Κέρκυρας (υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΓΓΣΔΑ/114625/
1012/01.12.2021).
8. Το γεγονός ότι στην Περιφερειακή Ενότητα της Κέρκυρας δεν υφίστανται εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων που να δύνανται να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες
διαχείρισης των αποβλήτων της.
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9. Την ανάγκη αποτροπής της συσσώρευσης αποβλήτων σε Χώρους Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων και
της υποβάθμισης του περιβάλλοντος καθώς και την
ανάγκη διασφάλισης της δημόσιας υγείας στον Δήμο
Νότιας Κέρκυρας.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αλλά προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του προϋπολογισμού του Δήμου Νότιας Κέρκυρας,
αποφασίζει:
Τη μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ)
μέγιστης ποσότητας είκοσι τριών χιλιάδων εννιακοσίων
τόνων (23.900t) του Δήμου Νότιας Κέρκυρας, στο νόμιμα λειτουργούντα Χώρο Υγειονομικής Ταφής (Χ.Υ.Τ)
Παλαίρου, στην θέση «Κακοπετριά» του Δήμου Ακτίου - Βόνιτσας, νομού Αιτωλοακαρνανίας, Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
Η προσωρινή διαχείριση επιβάλλεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος προκειμένου να προστατευτεί η
δημόσια υγεία και το περιβάλλον από τη συσσώρευση
των αποβλήτων και να πραγματοποιηθεί η αποκομιδή
αυτών, η οποία δεν επιδέχεται αναβολή.
Στον εν λόγω χώρο υγειονομικής ταφής αποδεκτοί θα
γίνονται οι κάτωθι κωδικοί καταλόγου αποβλήτων (ΕΚΑ):
ΕΚΑ 20 03 01 «ανάμεικτα αστικά απόβλητα» και ΕΚΑ 19
12 12 «άλλα απόβλητα (περιλαμβανομένων μειγμάτων
υλικών) από τη μηχανική κατεργασία αποβλήτων εκτός
εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 12 11».
Ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας υποχρεούται:
α. Να μεταφέρει τα ανωτέρω απόβλητα στον οριζόμενο στην παρούσα νόμιμα λειτουργούντα Χώρο Υγειονομικής Ταφής καταβάλλοντας το σχετικό ισχύον τέλος
χρήσης στον αρμόδιο φορέα λειτουργίας, υποχρεωμένου του τελευταίου να τα αποδέχεται.
β. Να τηρεί αρχείο με παραστατικά στοιχεία της μεταφοράς των αποβλήτων (έντυπα αναγνώρισης, ζυγολόγια, κ.λπ.) και να τα υποβάλλει όταν ζητηθούν από κάθε
αρμόδια υπηρεσία.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει την 01.01.2022
έως 31.12.2023.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2021
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ
Ι

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/122049/2476
(2)
Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/
ΔΔΑ/117213/2548/2020 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Διαχείριση
αποβλήτων του Δήμου Ζακύνθου, Π.Ε. Ζακύνθου, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» (B’5496).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. γ), της παραγράφου 2, του
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άρθρου 55, του ν. 4819/2021 «Ολοκληρωμένο πλαίσιο
για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των
Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018
για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί
αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία
του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις»
(Α΄ 129).
2. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/90439/
1846/2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και
όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων σε
εναρμόνιση με τις διατάξεις της οδηγίας 99/31/ΕΚ του
Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 1999 «περί υγειονομικής
ταφής των αποβλήτων» (Β’ 4514).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 225-247 του ν. 4555/2018
(Α’ 133).
4. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α’ 160).
5. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
6. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», όπως ισχύει και ειδικότερα
του άρθρου 111 «Οργανωτικές Διατάξεις Υπουργείων»
(Α’ 133).
7. Το υπ’ αρ. 1066/02.12.2021 αίτημα του ΦΟΔΣΑ
Ιονίων Νήσων για παράταση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/
ΔΔΑ/117213/2548/2020 υπουργικής απόφασης (υπό
στοιχεία ΥΠΕΝ/ΓΓΣΔΑ/115187/1019/02.12.2021).
8. Η με υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/73462/1430/2021
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/
117213/2548/2020 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Διαχείριση αποβλήτων του Δήμου
Ζακύνθου, Π.Ε. Ζακύνθου, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων»
(5496 B’)» (3617 Β’).
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την παράταση ισχύος της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/
ΔΔΑ/117213/2548/2020 υπουργικής απόφασης έως
30.06.2022.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/
ΔΔΑ/117213/2548/2020 απόφασης.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2021
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ
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Αριθμ. Α.1257
(3)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1006/
31-12-2013 (Β’ 19/2014) απόφασης 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.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 10 και 11 του ν. 4174/2013 (Α’ 170),
β) του Κεφ. 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 υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/
23-10-2020 (Β’ 4738) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)»,
δ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/
31-07-2017 (Β’ 2743) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής "Με εντολή
Διοικητή" σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης».
2. Τις υπό στοιχεία:
α) ΠΟΛ. 1006/31-12-2013 (Β’ 19) απόφαση του Γενικού
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων,
β) ΠΟΛ. 1104/12.07.2017 εγκύκλιο του Διοικητή της
ΑΑΔΕ «Παροχή Διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή
των άρθρων 80 και 81 του ν. 3463/2006»,
γ) Ε.2133/08-07-2019 εγκύκλιο του Διοικητή της ΑΑΔΕ
«Παροχή Διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή των άρθρων 80 και 81 του ν. 3463/2006»,
δ) ΠΟΛ. 1178/07.12.2010 (Β’ 1916) απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών «Εγγραφή νέων χρηστών στις
ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISnet».
3. Την υπ’ αρ. 1 της 20-01-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη
του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός
Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», 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 2020/17-01-2020
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της
θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων».
4. Την ανάγκη τροποποίησης διατάξεων της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1006/31-12-2013 (Β’ 19/2014) απόφασης του
Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Εσόδων.
5. Την ανάγκη μείωσης της επισκεψιμότητας στις ΔΟΥ,
στο πλαίσιο λήψης μέτρων προστασίας της δημόσιας
υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
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ρωνοϊού COVID-19 καθώς και τη μείωση των δαπανών
για την προμήθεια εντύπων στις ΔΟΥ.
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 1
Τροποποιούμε την υπό στοιχεία ΠΟΛ 1006/31-12-2013
(Β’ 19/2014) απόφαση 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», όπως
ισχύει, ως ακολούθως:
1. Η παρ. 2 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η απόδοση Α.Φ.Μ. στα φυσικά πρόσωπα διενεργείται με την υποβολή στη Φορολογική Διοίκηση του
εντύπου Δ210 «Δήλωση απόδοσης Α.Φ.Μ. και μεταβολής ατομικών στοιχείων», ενώ στα νομικά πρόσωπα και
στις νομικές οντότητες διενεργείται με την υποβολή του
εντύπου Δ211 «Δήλωση έναρξης, μεταβολής, διακοπής
εργασιών επιχείρησης»».
2. Η περίπτωση ζ) της παρ. 8 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στα αλλοδαπά φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που ζητούν την επιστροφή φόρου από
οποιαδήποτε αιτία ή αγοράζουν ακίνητο ή μεταβιβάζουν
μετοχές ή είναι υπόχρεα σε καταβολή φόρου ή συμμετέχουν ως εταίροι/μέλη, μέλη Δ.Σ., διαχειριστές ή νόμιμοι
εκπρόσωποι, σε ημεδαπά νομικά πρόσωπα ή νομικές
οντότητες»
3. Η παρ. 1 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως έξης:
«1. Για την απόδοση ΑΦΜ στα φυσικά πρόσωπα του
άρθρου 1 της παρούσας υποβάλλεται στη Φορολογική
Διοίκηση το έντυπο Δ210 «Δήλωση απόδοσης ΑΦΜ και
μεταβολής ατομικών στοιχείων».
Με το έντυπο αυτό, δηλώνονται:
α) Τα προσωπικά στοιχεία του υπόχρεου ήτοι, Επώνυμο, Όνομα, Επώνυμο και Όνομα Πατέρα, Επώνυμο και
Όνομα Μητέρας, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης
στην Ελλάδα ή χώρα γέννησης στο εξωτερικό.
β) Τα στοιχεία ταυτότητας του υπόχρεου ήτοι, είδοςαριθμός-ημερομηνία έκδοσης-εκδούσα αρχή.
γ) Η υπηκοότητα, και η οικογενειακή του κατάσταση.
δ) Η πλήρης διεύθυνση κατοικίας του και η ταχυδρομική θυρίδα, εφόσον υπάρχει.
Κατ’ εξαίρεση τα φυσικά πρόσωπα που επιλέγουν για
την εγγραφή τους στο φορολογικό Μητρώο τη διαδικασία της βιντεοκλήσης, μέσω της υπηρεσίας myAADEIive,
υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση Απόκτησης Α.Φ.Μ..
Ως στοιχείο ταυτότητας, οι Έλληνες υπήκοοι αναγράφουν τον αριθμό δελτίου της αστυνομικής ή της
υπηρεσιακής τους ταυτότητας στις περιπτώσεις που η
αστυνομική έχει αντικατασταθεί από υπηρεσιακή (Αστυνομία - Ελληνικός Στρατός - Ναυτικό - Αεροπορία κ.λπ.),
ενώ οι Έλληνες κάτοικοι εξωτερικού που δεν έχουν εκδώσει αστυνομική ταυτότητα, τον αριθμό του εν ισχύι
ελληνικού διαβατηρίου τους.
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Ως στοιχείο ταυτότητας, το οποίο πρέπει να βρίσκεται
σε ισχύ, οι αλλοδαποί υπήκοοι χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγράφουν τον αριθμό διαβατηρίου
τους ή τον αριθμό δελτίου ταυτότητας της χώρας τους
και οι ομογενείς αναγράφουν τον αριθμό του Ειδικού
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς.
Οι αλλοδαποί υπήκοοι τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς,
που κατοικούν στο εσωτερικό της χώρας, αναγράφουν
τον αριθμό της εν ισχύι άδειας διαμονής ή οποιουδήποτε άλλου εν ισχύι εγγράφου το οποίο αποδεικνύει
τη νόμιμη παραμονή τους στη χώρα, καθώς και τον
αριθμό διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου
αναγνωρισμένου από την Ελλάδα, χωρίς να εξετάζεται
η ισχύς αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία, ταυτίζονται με αυτά της άδειας
διαμονής.
Οι αλλοδαποί υπήκοοι τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς,
που δεν κατοικούν στο εσωτερικό της χώρας, αναγράφουν τον αριθμό διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού
εγγράφου εν ισχύι, αναγνωρισμένο από την Ελλάδα.
Για τα ανήλικα ημεδαπά φυσικά πρόσωπα κάτω των
δώδεκα (12) ετών που στερούνται αστυνομικής ταυτότητας υποβάλλεται πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης των γονέων. Πιστοποιητικό γέννησης
ή οικογενειακής κατάστασης υποβάλλεται και για τους
ανηλίκους υπηκοότητας αλλοδαπής, επίσημα μεταφρασμένο και επικυρωμένο.
Τα ανωτέρω στοιχεία ταυτότητας επιδεικνύονται
υποχρεωτικά με την υποβολή του εντύπου Δ210 και
κατατίθεται φωτοαντίγραφο αυτών. Κατ’ εξαίρεση, δεν
απαιτείται η κατάθεση φωτοαντιγράφου της αστυνομικής ταυτότητας κατά την απόδοση ΑΦΜ ή τη μεταβολή
ατομικών στοιχείων μητρώου (είτε μέσω βιντεοκλήσης,
είτε κατά την υποβολή του εντύπου Δ210). Η Φορολογική Διοίκηση προβαίνει σε επαλήθευση των στοιχείων της
αστυνομικής ταυτότητας μέσω των διαδικτυακών υπηρεσιών «Στοιχεία Δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητας» της
Ελληνικής Αστυνομίας. Σε περίπτωση που η επαλήθευση
δεν καταστεί δυνατή, η Φορολογική Διοίκηση διατηρεί
το δικαίωμα να ζητήσει την προσκόμιση ευκρινούς φωτοαντιγράφου της ταυτότητας.
Τα στοιχεία του υπόχρεου, δηλώνονται στο έντυπο
Δ210 με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, όπως
αποτυπώνονται στο αυτεπαγγέλτως αναζητηθέν ή προσκομιζόμενο κατά περίπτωση στοιχείο ταυτότητας και
καταχωρούνται στο μηχανογραφικό σύστημα».
4. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως έξης:
«Στην περίπτωση θανάτου, το έντυπο Δ210 υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ ή στην ψηφιακή πύλη myAADE
μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματα μου» ή αποστέλλεται
με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με συστημένη
επιστολή στην αρμόδια ΔΟΥ, από συγγενή ή άλλο τρίτο
πρόσωπο. Ειδικότερα, υποβάλλεται από τον ή τους εγγύτερους συγγενείς ή κληρονόμους, πριν την υποβολή
στη Φορολογική Διοίκηση της δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος του αποβιώσαντος και προσκομίζεται,
κατά περίπτωση, πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών,
πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης ή αντί-
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γραφο διαθήκης με το αποδεικτικό δημοσίευσης της και
στην περίπτωση μη αποδοχής κληρονομιάς, έκθεση περί
αποποίησης αυτής»
5. Η παρ. 3 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Με το παραπάνω έντυπο Δ210, ο υπόχρεος δηλώνει τη σχέση του με άλλα πρόσωπα, που αφορούν
στην οικογενειακή του κατάσταση ή στην εκπροσώπηση
του. Το ίδιο έντυπο, υποβάλλεται και σε περίπτωση που
δημιουργηθεί ή μεταβληθεί μια τέτοια σχέση. Για τα ανήλικα φυσικά πρόσωπα το έντυπο Δ210 υποβάλλεται από
τους ασκούντες τη γονική μέριμνα ή τον ασκούντα την
επιμέλεια σύμφωνα με δικαστική απόφαση ή το νόμιμο
κατά περίπτωση εκπρόσωπο»
6. Η παρ. 5 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Στις περιπτώσεις που το έντυπο Δ210 υποβάλλεται
από εξουσιοδοτημένο άτομο, κατατίθεται και ευκρινές
φωτοαντίγραφο του στοιχείου ταυτότητας του υπόχρεου, καθώς και της άδειας διαμονής όπου απαιτείται»
7. Το άρθρο 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 4
Δήλωση Έναρξης Επιχειρηματικής Δραστηριότητας
Τα πρόσωπα του άρθρου 1 της παρούσας, που πρόκειται να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα και
εξαιρούνται από τη σύσταση τους στην Υπηρεσία Μίας
Στάσης (ΥΜΣ), υποχρεούνται να υποβάλλουν στη Φορολογική Διοίκηση δήλωση έναρξης επιχειρηματικής
δραστηριότητας, πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής στο πλαίσιο της δραστηριότητας
τους. Η μίσθωση ακινήτου για επαγγελματική στέγη δε
θεωρείται συναλλαγή.
Ειδικά τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες
υποβάλλουν τη δήλωση έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας εντός τριάντα (30) ημερών από την καταχώρηση του καταστατικού τους στο ΓΕΜΗ ή στο οικείο
Μητρώο ή Βιβλίο που προβλέπεται κατά περίπτωση ή
από το έγγραφο σύστασης τους σε οποιαδήποτε άλλη
περίπτωση.
1. Τα φυσικά πρόσωπα και τα νομικά πρόσωπα και οι
νομικές οντότητες, ημεδαπά και αλλοδαπά υποβάλλουν
το έντυπο Δ211 «Δήλωση έναρξης, μεταβολής, διακοπής
εργασιών επιχείρησης», συμπληρώνοντας την ένδειξη
«Εναρξη». Η επωνυμία του νομικού προσώπου ή της
νομικής οντότητας, αναγράφεται επί του εντύπου της
δήλωσης, όπως ακριβώς αναγράφεται στο καταστατικό
του ή το συστατικό του έγγραφο ή το έγγραφο από το
οποίο προκύπτει η ύπαρξη του, στις περιπτώσεις που
δεν απαιτείται συστατικό έγγραφο.
2. Κατ’ εξαίρεση οι αγρότες για την ένταξη τους στο
ειδικό καθεστώς αγροτών υποβάλλουν το έντυπο MO
«Αίτηση».
3. Ο ιδρυτής της υπό ίδρυση επιχείρησης υποβάλλει
το έντυπο Δ211 «Δήλωση έναρξης, μεταβολής, διακοπής
εργασιών επιχείρησης», συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ενδείξεις «Εναρξη» και «Υπό ίδρυση Επιχείρηση». Στη
δήλωση αυτή, ως επωνυμία της υπό ίδρυση επιχείρησης
φυσικού ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας κατά
περίπτωση, αναγράφεται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του ιδρυτή, καθώς και η επωνυμία της υπό ίδρυση
επιχείρησης.
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Για κάθε τροποποίηση των αρχικά δηλωθέντων στοιχείων, που αφορούν στην υπό ίδρυση επιχείρηση, υποβάλλεται το ίδιο ως άνω έντυπο, με την ένδειξη «Μεταβολή».
Με την περαίωση των εργασιών της υπό ίδρυση επιχείρησης, στις περιπτώσεις που η δήλωση έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας υποβάλλεται στη Φορολογική Διοίκηση, συνυποβάλλεται ταυτόχρονα από τον
ιδρυτή, δήλωση διακοπής των εργασιών της ίδρυσης.
Η Φορολογική Διοίκηση μετά την παρέλευση δύο
(2) ετών από την έναρξη της υπό ίδρυση επιχείρησης,
προβαίνει, με οίκοθεν ενέργειες, στη διακοπή της υπό
ίδρυση επιχείρησης με αιτία διακοπής «Μη ολοκλήρωση
ίδρυσης» και δύναται να διενεργήσει έλεγχο για τυχόν
απόκτηση παγίων ή εμπορευσίμων κατά τη διάρκεια
της ίδρυσης.
4. Σε περίπτωση συνέχισης, λόγω κληρονομικής διαδοχής, της ατομικής επιχείρησης αποβιώσαντος, η Κοινωνία
των κληρονόμων ή ο μοναδικός κληρονόμος υποβάλλει
το έντυπο Δ211 «Δήλωση έναρξης, μεταβολής, διακοπής εργασιών επιχείρησης». Ως ημερομηνία έναρξης
της Κοινωνίας ή σε περίπτωση μοναδικού κληρονόμου
της ατομικής επιχείρησης αναγράφεται η ημερομηνία
θανάτου του φυσικού προσώπου. Η δήλωση έναρξης
υποβάλλεται πριν την ενεργό ανάμειξη τους στην κληρονομούμενη επιχείρηση, συνυπογράφεται από όλους
τους κληρονόμους και θεωρείται εμπρόθεσμη, εφόσον
υποβληθεί μέχρι και την 30η ημέρα από τη λήξη της προθεσμίας αποποίησης που προβλέπεται από τις διατάξεις
του άρθρου 1847 του Αστικού Κώδικα, όπως ισχύει.
5. Στην περίπτωση της άτυπης ένωσης συνιδιοκτητών
κτιρίου που έχει υπαχθεί στις διατάξεις περί οροφοκτησίας (ν.3741/1929) υποβάλλεται από το πρόσωπο της
περ. η) της παρ. 6 του άρθρου 6 το έντυπο Δ211. Ως ημερομηνία απόδοσης του ΑΦΜ θεωρείται η ημερομηνία
υποβολής του εντύπου Δ211, εφόσον οι ως άνω ενώσεις
δεν διενεργούν πράξεις φορολογικού ενδιαφέροντος.
Σε περίπτωση που αποκτούν φορολογητέο εισόδημα
(άρθρο 68§5 του ν.4172/2013) ισχύουν τα οριζόμενα στο
πρώτο εδάφιο του άρθρου 4 της παρούσας»
8. Το άρθρο 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 5
Δηλώσεις Μητρώου
Οι δηλώσεις Μητρώου είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο
της ΑΑΔΕ www.aade.gr στην ενότητα του καταλόγου
των εντύπων (https://www.aade.gr/polites/katalogosentypon) και έχουν ως εξής:
1) Έντυπο Δ210 «Δήλωση απόδοσης ΑΦΜ και μεταβολής ατομικών στοιχείων». Το έντυπο Δ210 υποβάλλεται
από τα φυσικά πρόσωπα κατά την εγγραφή τους στο
Φορολογικό Μητρώο και στις περιπτώσεις μεταβολής
των ατομικών τους στοιχείων.
2) Έντυπο Δ211 «Δήλωση έναρξης, μεταβολής, διακοπής εργασιών επιχείρησης». Το έντυπο Δ211 υποβάλλεται από τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα, καθώς
και τις νομικές οντότητες που ασκούν επιχειρηματική
δραστηριότητα.
3) Έντυπο Δ212 «Δήλωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και παροχών τηλεπικοινωνια-
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κών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών
προς μη υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα σε άλλα
κράτη-μέλη (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 14α
Κωδ. ΦΠΑ)».
4) Έντυπο Μ13 «Δήλωση Απενεργοποίησης ΑΦΜ».
5) Έντυπο M0 «Αίτηση».
Η ψηφιακή αίτηση για την Απόδοση Α.Φ.Μ. σε φυσικά
πρόσωπα μέσω της υπηρεσίας myAADEIive είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα των ραντεβού για επικοινωνία με
την ΑΑΔΕ, μέσω βιντεοκλήσης»
9. Η παρ. 1 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στοιχείο προσδιορισμού της έδρας και των λοιπών
εγκαταστάσεων της επιχείρησης, ενδεικτικά τίτλος ιδιοκτησίας, αποδεικτικό δικαιώματος χρήσης του χώρου ή
αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων δωρεάν παραχώρησης του χώρου
ή μίσθωσης.
Για τις εγκαταστάσεις εξωτερικού, απαιτείται η υποβολή του δικαιολογητικού προσδιορισμού της έδρας,
όπως προβλέπεται στη χώρα εγκατάστασης, επίσημα
μεταφρασμένο».
10. Η παρ. 2 του άρθρου 6, με την οποία ορίζεται ότι:
«2. Βεβαίωση του Ε.Φ.Κ.Α. ότι ο δηλών υπέβαλε σε αυτόν απογραφική δήλωση, εφόσον υπάγεται στην ασφάλιση του πρώην Ο.Α.Ε.Ε», καταργείται από 31/1/2022.
11. Αντικαθίσταται η καταργηθείσα παράγραφος 3 του
άρθρου 6 ως εξής:
«3. Βεβαίωση ελέγχου από την υπηρεσία του Γενικού
Εμπορικού Μητρώου του διακριτικού τίτλου, εφόσον
χρησιμοποιείται, από επιχείρηση φυσικού προσώπου»
12. Η παρ. 5 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Στην περίπτωση αλλοδαπών φυσικών προσώπων,
υπηκόων τρίτων χωρών, που κατοικούν στο εσωτερικό της χώρας, κατά την υποβολή των δηλώσεων των
άρθρων 3, 4 και 7 συνυποβάλλεται άδεια διαμονής ή
το στοιχείο που αποδεικνύει ότι έχουν εισέλθει και διαμένουν νόμιμα στη χώρα, σύμφωνα με την ισχύουσα
κάθε φορά νομοθεσία. Ειδικότερα κατά την υποβολή των
δηλώσεων των άρθρων 4 και 7 η άδεια διαμονής πρέπει
να παρέχει το δικαίωμα άσκησης οικονομικής δραστηριότητας, όπως αυτό προβλέπεται από το νομοθετικό
πλαίσιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου»
13. Η περίπτωση η) της παρ. 6 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«η) Η άτυπη ένωση συνιδιοκτητών κτιρίου που έχει
υπαχθεί στις διατάξεις περί οροφοκτησίας (ν.3741/1929)
υποβάλλει:
- Σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας ή κανονισμό του
κτιρίου και
- Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης της εκλογής του διαχειριστή, όταν η αίτηση για την απόδοση ΑΦΜ υποβάλλεται
από αυτόν, ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαχειριστής, πρακτικό Γενικής Συνέλευσης με το οποίο ορίζεται
το πρόσωπο που θα υποβάλει την αίτηση για λογαριασμό της άτυπης ένωσης και θα προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την απόδοση ΑΦΜ, υπογεγραμμένο σε
κάθε περίπτωση από την απαιτούμενη πλειοψηφία επί
της νόμιμης απαρτίας των συνιδιοκτητών, ως αυτή ορίζεται στον κανονισμό του κτιρίου. Σε περίπτωση έλλειψης
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παντός είδους κανονισμού εφαρμόζονται αντιστοίχως
οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3741/1929
περί παμψηφίας».
14. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου
7 αντικαθίστανται ως εξής:
«Τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες, υποβάλλουν το έντυπο Δ211 «Δήλωση έναρξης,
μεταβολής, διακοπής εργασιών επιχείρησης» συμπληρώνοντας την ένδειξη «Μεταβολή» και συνυποβάλλονται υποχρεωτικά, όπου απαιτείται, τα δικαιολογητικά
του άρθρου 6 της παρούσας».
15. Η παρ. 2 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η θέση της επιχείρησης σε αδράνεια καθώς και η
επαναλειτουργία της, γνωστοποιούνται στη Φορολογική
Διοίκηση με την υποβολή του εντύπου Δ211. Με το ίδιο
έντυπο τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που
με τη λύση τους τίθενται σε εκκαθάριση, δηλώνουν τη
θέση τους σε εκκαθάριση, προσκομίζοντας τη σχετική
ανακοίνωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ ή το στοιχείο εκείνο από το οποίο προκύπτει η λύση τους (π.χ. καταστατικό
από το οποίο προκύπτει η λήξη του χρόνου διάρκειας).
Για την εκπρόθεσμη θέση της επιχείρησης σε αδράνεια
η Φορολογική Διοίκηση προβαίνει στις κατάλληλες επαληθεύσεις και διασταυρώσεις για τον προσδιορισμό του
πραγματικού χρόνου»
16. Το άρθρο 8 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 8
Δήλωση Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας
1. Τα φυσικά πρόσωπα της παρούσας, υποχρεούνται,
να υποβάλλουν, εντός τριάντα (30) ημερών από την
οριστική παύση της δραστηριότητας τους, το έντυπο
Δ211 «Δήλωση έναρξης, μεταβολής, διακοπής εργασιών
επιχείρησης».
Σε περίπτωση θανάτου και συνέχισης της επιχείρησης,
λόγω κληρονομικής διαδοχής, από κληρονόμο φυσικό
πρόσωπο ή σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός από
την Κοινωνία των κληρονόμων του αποβιώσαντος, το
έντυπο Δ211, στο οποίο δηλώνονται και οι σχέσεις του/
των κληρονόμου/ων υποβάλλεται, με ημερομηνία διακοπής την ημερομηνία θανάτου, από τον κληρονόμο ή
στην περίπτωση της κοινωνίας από έναν τουλάχιστον εκ
των κληρονόμων και συνυπογράφεται από όλους τους
κληρονόμους, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά
που αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 3.
Η δήλωση διακοπής της επιχείρησης του αποβιώσαντος υποβάλλεται ταυτόχρονα με τη Δήλωση Έναρξης
της Κοινωνίας κληρονόμων και θεωρείται εμπρόθεσμη,
εφόσον υποβληθεί μέχρι και την 30η ημέρα από τη λήξη
της προθεσμίας αποποίησης που προβλέπεται από τις
διατάξεις του άρθρου 1847 του Αστικού Κώδικα, όπως
ισχύει. Σε περίπτωση μη συνέχισης της επιχείρησης, η
δήλωση διακοπής υποβάλλεται από έναν τουλάχιστον
εκ των κληρονόμων και συνυπογράφεται από όλους
τους κληρονόμους και θεωρείται εμπρόθεσμη, εφόσον
υποβληθεί μέχρι και την 30η ημέρα από τη λήξη της προθεσμίας αποποίησης που προβλέπεται από τις διατάξεις
του άρθρου 1847 του Αστικού Κώδικα, όπως ισχύει. Ως
ημερομηνία διακοπής θεωρείται η ημερομηνία του θανάτου ή εφόσον αποδεικνύεται, οποιαδήποτε προγενέ-
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στερη ημερομηνία που αναφέρεται στον πραγματικό
χρόνο διακοπής της επιχείρησης.
2. Τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες, υποβάλλουν το ίδιο έντυπο, εντός τριάντα (30) ημερών, από
τη λήξη των εργασιών της εκκαθάρισης ή από την ανακοίνωση διαγραφής τους από το ΓΕΜΗ, όπου απαιτείται.
Στις περιπτώσεις που τα εν λόγω πρόσωπα δεν τίθενται
σε εκκαθάριση, υποβάλλουν το ίδιο έντυπο, εντός τριάντα (30) ημερών από τη λύση τους ή την παύση των
εργασιών τους, κατά περίπτωση.
3. Η διακοπή της επιχείρησης, ολοκληρώνεται, ανεξάρτητα της ύπαρξης βεβαιωμένων χρεών ή της μη
εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων των φορολογουμένων.
4. Η Φορολογική Διοίκηση, με οίκοθεν διαδικασίες,
δύναται να προβεί στη διακοπή ατομικής επιχείρησης
αποβιώσαντος μετά την παρέλευση ενός (1) έτους από
την ημερομηνία θανάτου».
17. Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 αντικαθίσταται
ως εξής:
«Οι δηλώσεις της παρούσας υποβάλλονται στην αρμόδια ΔΟΥ ή στην ψηφιακή πύλη myAADE μέσω της
εφαρμογής «Τα Αιτήματα μου» από το φορολογούμενο ή το νόμιμο εκπρόσωπο του ή αποστέλλονται με
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με συστημένη
επιστολή στην αρμόδια ΔΟΥ. Ειδικότερα ο φορολογούμενος, φυσικό πρόσωπο που επιλέγει την εγγραφή του
στο φορολογικό Μητρώο ή τη μεταβολή των ατομικών
του στοιχείων με τη διαδικασία της βιντεοκλήσης μέσω
της Υπηρεσίας myAADEIive, υποβάλλει την ηλεκτρονική
αίτηση μετά συνημμένα δικαιολογητικά της, η οποία διαβιβάζεται στο Τμήμα ΙΓ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ myAADEIive της Διεύθυνσης Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής
Διοίκησης.
Ο φορολογούμενος φυσικό πρόσωπο που επιλέγει την
υπηρεσία myAADEIive για να λάβει Αριθμό Φορολογικού
Μητρώου ή να μεταβάλει τα στοιχεία του, επικοινωνεί
με τη Φορολογική Διοίκηση, κατόπιν ραντεβού, μέσω
βιντεοκλήσης. Η συνομιλία βιντεοσκοπείται και το αρχείο παραμένει για δέκα (10) έτη στη διάθεση της Φορολογικής Διοίκησης, για λόγους απόδειξης του ελέγχου
ταυτοπροσωπίας.
Στην περίπτωση που οι δηλώσεις της παρούσας υποβάλλονται στη ΔΟΥ από τρίτο πρόσωπο, προσκομίζεται
εξουσιοδότηση, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος, κατά τα οριζόμενα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α’ 45), όπως
ισχύει ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας
Διοίκησης (gov.gr) και επιδεικνύεται το στοιχείο ταυτότητας του εξουσιοδοτημένου προσώπου.
Σε κάθε περίπτωση συναλλαγής με το φορολογούμενο (απόδοση ΑΦΜ, μεταβολή ατομικών στοιχείων,
έναρξη, μεταβολή ή διακοπή εργασιών επιχείρησης)
επαληθεύεται η εγκυρότητα του προσκομιζόμενου δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή της
άδειας διαμονής από τις αντίστοιχες Βάσεις Δεδομένων
που τηρούνται»
18. Το εδάφιο 1 της παρ. 4 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:
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«4. Στην περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης
υποβολής των δηλώσεων της παρούσας, με εξαίρεση
τη «Δήλωση απόδοσης ΑΦΜ και μεταβολής ατομικών
στοιχείων» (έντυπο Δ210) όταν υποβάλλεται ως μεταβολή των ατομικών στοιχείων των φυσικών προσώπων, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 54 του ν. 4174/2013,
όπως ισχύει».
Άρθρο 2
Ισχύς - Μεταβατικές Διατάξεις
1. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην

78309

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται ειδικότερα στις επιμέρους διατάξεις.
2. Με την έναρξη ισχύος της παρούσας παύει να ισχύει
κάθε προηγούμενη αντίθετη διάταξη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μοσχάτο, 20 Δεκεμβρίου 2021
Ο Διοικητής
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.

*02061802312210008*

