
 

 

 

 ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ    

 Πράξη 28 της 6.7.2021 
Ρύθμιση θεμάτων προαιρετικής μετατροπής 

αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, επί 

προσωρινών διαφορών, σε οριστικές και εκκα-

θαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού 

Δημοσίου, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 27Α του 

ν. 4172/2013. 

 ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167),
β) της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επι-

τελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρι-
κής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98),

δ) του π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσο-
τάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της 
“Νέας Δημοκρατίας” (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού» (Α’ 118),

ε) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121 και Α’ 126),

στ) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπλη-
ρωτή Υπουργού» (Α’ 5), και

ζ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

2. Την ανάγκη ρύθμισης των ειδικότερων θεμάτων 
που αφορούν στην εφαρμογή του άρθρου 27Α του 
ν. 4172/2013, όπως αυτά περιγράφονται στην παρ. 7 
του ως άνω άρθρου.

3. Το γεγονός ότι από την παρούσα Πράξη δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

4. Την από 5.7.2021 εισήγηση του Συμβουλίου Συστη-
μικής Ευστάθειας.

5. Την εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών.
6. Την πρόταση του Πρωθυπουργού, αποφασίζει:

Άρθρο 1
Διαδικασία ειδικού φορολογικού ελέγχου στις 
περιπτώσεις εφαρμογής του άρθρου 27Α του 
ν. 4172/2013

1. Ο ειδικός φορολογικός έλεγχος που προβλέπεται στο 
παρόν άρθρο διενεργείται κατά προτεραιότητα. Για τον 
σκοπό αυτό εκδίδεται έγγραφη εντολή από τον Διοικητή 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ή 
από εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο, εντός πέντε 
(5) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της εμπρόθε-
σμης, αρχικής ή συμπληρωματικής, δήλωσης φορολογίας 
εισοδήματος της παρ. 2 του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 
(Α’ 167). Η έγγραφη εντολή ελέγχου περιλαμβάνει του-
λάχιστον τα αναφερόμενα στις περ. α έως δ της παρ. 1 
του άρθρου 25 του ν. 4174/2013 (Α’ 170), καθώς και τον 
χαρακτηρισμό «μερικός ειδικός έλεγχος εφαρμογής του 
άρθρου 27Α του ν. 4172/2013». Το αντικείμενο του ειδι-
κού φορολογικού ελέγχου του παρόντος αφορά στον 
σχηματισμό της επιλέξιμης αναβαλλόμενης φορολογικής 
απαίτησης. Σε περίπτωση εξυγίανσης, η έγγραφη εντολή 
ελέγχου δίδεται την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά από την 
έκδοση της απόφασης λήψης μέτρου εξυγίανσης κατά 
την έννοια του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (Α’ 87).

Ο ειδικός φορολογικός έλεγχος της παρούσας ολο-
κληρώνεται εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή της 
εμπρόθεσμης, αρχικής ή συμπληρωματικής, δήλωσης 
φορολογίας εισοδήματος της παρ. 2 του άρθρου 27Α 
του ν. 4172/2013.

Με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδή-
ματος, το νομικό πρόσωπο ενημερώνει τη Διεύθυνση 
Ελέγχων της Α.Α.Δ.Ε., ώστε να εκδοθεί εντολή ειδικού 
φορολογικού ελέγχου.

Εφόσον, κατόπιν διενέργειας του ειδικού φορολογικού 
ελέγχου, μειωθεί το ποσό της φορολογικής απαίτησης 
που καλύφθηκε εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή 
της εμπρόθεσμης, αρχικής ή συμπληρωματικής, δήλωσης 
φορολογίας εισοδήματος σύμφωνα με την παρ. 2 του 
άρθρου 27Α του ν. 4172/2013, εκδίδεται πράξη διορθω-
τικού προσδιορισμού του φόρου ή πράξη διόρθωσης 
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αυτού, χωρίς αυτό να συνεπάγεται οποιαδήποτε αξίωση 
του νομικού προσώπου ή οποιουδήποτε άλλου σε βάρος 
οποιουδήποτε κατόχου παραστατικού τίτλου κατά την 
έννοια της παρ. 6 του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 από 
οποιαδήποτε άλλη αιτία, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην 
παρ. 8 του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013. Το Δημόσιο έχει 
κατά του νομικού προσώπου αξίωση προς επιστροφή 
του υπερβάλλοντος μέρους του καταβληθέντος ποσού.

Ως στοιχείο τεκμηρίωσης των ελεγκτικών επαληθεύσε-
ων του ειδικού φορολογικού ελέγχου λαμβάνεται υπόψη 
και η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή που προβλέπεται 
στο άρθρο 2.

2. Η επιβεβαίωση του ποσού της οριστικής και εκκαθα-
ρισμένης απαίτησης κατά το άρθρο 27Α του ν. 4172/2013 
δύναται επίσης να αποτελέσει αντικείμενο ελέγχου κατά 
το άρθρο 65Α του ν. 4174/2013.

Άρθρο 2
Επιβεβαίωση του ποσού της οριστικής και 
εκκαθαρισμένης απαίτησης από ορκωτό ελεγκτή

1. Η επιβεβαίωση του ποσού της οριστικής και εκκα-
θαρισμένης απαίτησης, κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του 
άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), αποτελεί αντι-
κείμενο ειδικού ελέγχου από τον ορκωτό ελεγκτή του 
νομικού προσώπου, ο οποίος πρέπει να εκδώσει έκθε-
ση ελέγχου με βάση το Διεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο 805 
(περί ελέγχων συγκεκριμένων στοιχείων οικονομικών 
καταστάσεων), εντός πέντε (5) ημερών από την έγκριση 
των οικονομικών καταστάσεων από την ετήσια τακτική 
γενική συνέλευση των μετόχων.

2. Η επιβεβαίωση της παρ. 1 πραγματοποιείται ανε-
ξάρτητα από τη διενέργεια του ειδικού φορολογικού 
ελέγχου που προβλέπεται στο άρθρο 1.

Άρθρο 3
Παρακολούθηση και πιστοποίηση του μη 
συμψηφισθέντος ετήσιου υπολοίπου της 
φορολογικής απαίτησης της παρ. 2 του άρθρου 
27Α του ν. 4172/2013

1. Η φορολογική απαίτηση της παρ. 2 του άρθρου 
27Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167) γεννάται κατά τον χρόνο 
έγκρισης των ετήσιων εταιρικών οικονομικών καταστά-
σεων από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων και 
συμψηφίζεται με τον αναλογούντα φόρο του νομικού 
προσώπου ή και των εταιρειών του εταιρικού ομίλου 
αυτού που συνιστούν «συνδεδεμένες επιχειρήσεις» κατά 
την έννοια του ν. 4172/2013 για το φορολογικό έτος στο 
οποίο αφορούν οι οικονομικές καταστάσεις.

Ο προαναφερόμενος συμψηφισμός της φορολογικής 
απαίτησης σε επίπεδο εταιρειών του ίδιου εταιρικού 
ομίλου για το φορολογικό έτος στο οποίο αφορούν οι 
εγκριθείσες οικονομικές καταστάσεις λαμβάνει χώρα 
μόνο στον βαθμό και κατά το μέρος που είναι δυνατή η 
φορολόγηση σε επίπεδο ομίλου (Group Taxation) σύμ-
φωνα με τις φορολογικές διατάξεις.

2. Στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του έτους 
κατά το οποίο γεννήθηκε οριστική και εκκαθαρισμένη 
φορολογική απαίτηση της παρ. 2 του άρθρου 27Α του 
ν. 4172/2013, γνωστοποιούνται διακριτά: α) η απαίτη-

ση αυτή, β) το τμήμα που τυχόν συμψηφίσθηκε, και 
γ) το υπόλοιπο τμήμα που εισπράχθηκε. Στις ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις οποιουδήποτε έτους γνω-
στοποιούνται διακριτά: α) το ποσό των επιλέξιμων 
αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων που έχουν 
μετατραπεί σε οριστική και εκκαθαρισμένη απαίτηση 
έναντι του Δημοσίου, β) το ποσό της συμψηφισθείσας 
φορολογικής απαίτησης με τον αναλογούντα φόρο 
εισοδήματος και γ) το μη συμψηφισθέν και εισπραχθέν 
ποσό.

Άρθρο 4
Αποπληρωμή και πιστοποίηση της εξόφλησης 
της οριστικής και εκκαθαρισμένης απαίτησης 
του νομικού προσώπου κατά του Δημοσίου

1. Το ποσό της φορολογικής απαίτησης της παρ. 2 του 
άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167) προσδιορίζεται με 
βάση την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή που εκδίδεται 
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 2 της πα-
ρούσας Πράξης.

2. Η φορολογική απαίτηση της παρ. 2 του άρθρου 27Α 
του ν. 4172/2013, κατά το μέρος που δεν έχει συμψη-
φισθεί και για το οποίο το νομικό πρόσωπο έχει άμεσα 
εισπράξιμη απαίτηση έναντι του ελληνικού Δημοσίου, 
καλύπτεται από το ελληνικό Δημόσιο το αργότερο 
εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή της αρχικής ή 
συμπληρωματικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. 
Σε κάθε περίπτωση, κατά την παρ. 2 του άρθρου 27Α του 
ν. 4172/2013, η ως άνω φορολογική απαίτηση γεννά-
ται με την έγκριση των ετήσιων εταιρικών οικονομικών 
καταστάσεων από την τακτική γενική συνέλευση των 
μετόχων. Πριν από την έγκριση αυτή, δεν είναι δυνατός 
ούτε ο συμψηφισμός της ούτε η κάλυψη του υπολοίπου 
κατά τα ανωτέρω.

Η είσπραξη και αποπληρωμή της οριστικής και εκκα-
θαρισμένης φορολογικής απαίτησης γίνεται είτε τοις 
μετρητοίς, οπότε και εξοφλείται μέσω τραπεζικού λο-
γαριασμού τον οποίο υποδεικνύει το νομικό πρόσωπο, 
είτε με ταμειακά ισοδύναμα, όπως αυτά ορίζονται στο 
πρότυπο 7 των Διεθνών Προτύπων Χρηματιστηριακής 
Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και εκδίδεται βεβαίωση αποπληρω-
μής της υποχρέωσης του Δημοσίου, η οποία υπογρά-
φεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώ-
που. Σύμφωνα με το πρότυπο 7 των ΔΠΧΑ, ως ταμειακά 
ισοδύναμα νοούνται οι βραχυπρόθεσμες, υψηλής ρευ-
στότητας, επενδύσεις, που είναι άμεσα μετατρέψιμες 
σε συγκεκριμένα ποσά ταμειακών διαθεσίμων, και δεν 
υπόκεινται σε κίνδυνο μεταβολής της αξίας τους, όπως 
ομόλογα ή έντοκα γραμμάτια με λήξη τριών (3) μηνών 
ή συντομότερη. Δεν αποτελούν ταμειακά ισοδύναμα οι 
μετοχές και τα ομόλογα μακράς λήξης.

3. Για την ενεργοποίηση της υποχρέωσης του Ελληνι-
κού Δημοσίου και για το ακριβές ποσό της απαίτησης 
ενημερώνονται εγκαίρως η Γενική Διεύθυνση Δημοσι-
ονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού, η Διεύθυνση 
Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού της Γενι-
κής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών 
Κανόνων, καθώς και η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.
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Άρθρο 5
Δικαιώματα μετατροπής

1. Σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 27Α του 
ν. 4172/2013 (Α’ 167), το νομικό πρόσωπο, με απόφαση 
της τακτικής γενικής συνέλευσης που εγκρίνει τις ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις:

α) σχηματίζει ειδικό αποθεματικό, το οποίο προορίζε-
ται αποκλειστικά για την αύξηση του μετοχικού ή συνε-
ταιριστικού κεφαλαίου, και του οποίου η αξία είναι ίση με 
το 100% του ποσού της οριστικής και εκκαθαρισμένης 
φορολογικής απαίτησης, προ του συμψηφισμού της με 
τον φόρο εισοδήματος του φορολογικού έτους εντός 
του οποίου προέκυψε η λογιστική ζημία, και

β) εκδίδει δωρεάν (άνευ αντιπαροχής) παραστατικούς 
τίτλους δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών ή συνεται-
ριστικών μερίδων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου (τίτλοι 
δικαιωμάτων μετατροπής), σύμφωνα με όσα ορίζονται 
στην παρ. 6 του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 και στην 
παρούσα Πράξη. Στην περίπτωση εισηγμένης εταιρεί-
ας, δεδομένου ότι κατά τη γενική συνέλευση ενδέχε-
ται να μην είναι δυνατός ο υπολογισμός της αγοραίας 
αξίας, όπως ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 27Α του 
ν. 4172/2013, η γενική συνέλευση εξουσιοδοτεί το διοι-
κητικό συμβούλιο να υπολογίσει την αγοραία αξία και 
συνακόλουθα τον αριθμό των παραστατικών τίτλων και 
κάθε άλλο θέμα για την πραγματοποίηση της αύξησης 
και της έκδοσης των τίτλων.

Οι τίτλοι δικαιωμάτων μετατροπής εκδίδονται το αρ-
γότερο εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που 
καθίσταται εισπρακτέα η φορολογική απαίτηση κατά 
την παρ. 2 του άρθρου 4. Οι τίτλοι εκδίδονται στο όνο-
μα του Ελληνικού Δημοσίου, και είναι έγχαρτοι, ή είναι 
δυνατόν να μην εκδίδονται σύμφωνα με την παρ. 4 του 
άρθρου 40 σε συνδυασμό με την παρ. 9 του άρθρου 56 
του ν. 4548/2018 (Α’ 104) με εγγραφή στο βιβλίο μετό-
χων, εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό της 
εταιρείας. Εφόσον η εκδότρια εταιρεία είναι εισηγμένη, 
οι τίτλοι δύνανται να εκδίδονται απευθείας σε λογιστική 
μορφή, ή να αποϋλοποιούνται μετά από την αρχική τους 
έκδοση σε έγχαρτη μορφή, και να τηρούνται σε λογιστι-
κή μορφή, μετά από αίτηση του νομικού προσώπου, σε 
κεντρικό αποθετήριο τίτλων κατά την έννοια του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τη 
βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρω-
παϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων και για 
την τροποποίηση των Οδηγιών 98/26/ΕΚ και 2014/65/
ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012 (L 257), που 
λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τους 
κανόνες και τις διαδικασίες του κεντρικού αποθετηρίου 
τίτλων.

2. Οι τίτλοι δικαιωμάτων μετατροπής ανήκουν κατά 
κυριότητα στο ελληνικό Δημόσιο και αντιστοιχούν σε 
κοινές μετοχές ή συνεταιριστικές μερίδες συνολικής 
αγοραίας αξίας, όπως αυτή ορίζεται στο έβδομο εδάφιο 
της παρ. 2 του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013, ίσης με 
το 100% του ποσού της οριστικής και εκκαθαρισμένης 
φορολογικής απαίτησης, προ του συμψηφισμού της με 

τον φόρο εισοδήματος του φορολογικού έτους εντός 
του οποίου προέκυψε η φορολογική ζημία.

Οι παραστατικοί τίτλοι δικαιωμάτων κτήσεως κοινών 
μετοχών ή συνεταιριστικών μερίδων που αποκτά το 
ελληνικό Δημόσιο πιστώνονται στον Λογαριασμό Αξι-
ογράφων που τηρεί το ελληνικό Δημόσιο στο σύστημα 
του κεντρικού αποθετηρίου τίτλων και οι έγχαρτοι στον 
θεματοφύλακα του Δημοσίου. Ο Συμμετέχων σύμφωνα 
με την περ. 19 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Κανονισμού 
(ΕΕ) 909/2014 ελέγχει, αν οι πιστωθέντες τίτλοι έχουν 
υπολογισθεί σύμφωνα με την παρ. 5. Τα αιτήματα των 
μετόχων ή των συνεταίρων για εξαγορά των τίτλων απευ-
θύνονται αρχικώς στο νομικό πρόσωπο στο οποίο είναι 
μέτοχοι ή συνεταίροι και έπειτα αυτό απευθύνεται στον 
Συμμετέχοντα του Δημοσίου στο σύστημα του κεντρι-
κού αποθετηρίου τίτλων. Ο τελευταίος προβαίνει στον 
έλεγχο των αιτημάτων, την απόδοση του αναλογούντος 
αριθμού τίτλων, τον διακανονισμό της συναλλαγής, κα-
θώς και την απόδοση του προϊόντος της αγοράς των 
τίτλων στο ελληνικό Δημόσιο.

3. Η κτήση των τίτλων δικαιωμάτων μετατροπής από 
το ελληνικό Δημόσιο, καθώς και η μετατροπή των τίτ-
λων σε μετοχές πραγματοποιείται χωρίς τίμημα και εκτός 
του πλαισίου δημόσιας προσφοράς κατά την έννοια του 
ν. 4706/2020 (Α’ 136) και του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
14ης Ιουνίου 2017, σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο 
που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφο-
ρά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών 
προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και την 
κατάργηση της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ (L 168).

4. Κάθε τίτλος δικαιωμάτων μετατροπής είναι ελεύθε-
ρα μεταβιβάσιμος από τον κάτοχό του και ενσωματώ-
νει το δικαίωμα του κατόχου του τίτλου να αποκτήσει 
μία κοινή μετοχή ή συνεταιριστική μερίδα του νομικού 
προσώπου σύμφωνα με τους όρους άσκησης κατά το 
άρθρο 7.

5. Ο αριθμός των τίτλων δικαιωμάτων μετατροπής που 
εκδίδονται από το νομικό πρόσωπο προς το ελληνικό 
Δημόσιο υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

Χ=Α/Β
όπου: (X) είναι ο αριθμός των τίτλων που εκδίδει το 

νομικό πρόσωπο,
(Α) είναι η αξία του ειδικού αποθεματικού που ισούται 

με το εκατό τοις εκατό (100%) του ποσού της οριστικής 
και εκκαθαρισμένης φορολογικής απαίτησης, προ του 
συμψηφισμού της με τον φόρο εισοδήματος του φορο-
λογικού έτους εντός του οποίου προέκυψε η λογιστική 
ζημία και

(Β) είναι η αγοραία αξία μίας κοινής μετοχής ή συ-
νεταιριστικής μερίδας του νομικού προσώπου, όπως 
αυτή υπολογίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 27Α του 
ν. 4172/2013.

6. Οι μετοχές που αντιστοιχούν στους παραστατικούς 
τίτλους μπορούν να εκδίδονται υπέρ το άρτιο. Ειδικότε-
ρα, το υπέρ το άρτιο τμήμα αποτελεί η θετική διαφορά 
μεταξύ του ποσού από το ειδικό αποθεματικό που αντι-
στοιχεί σε κάθε έναν από τους παραστατικούς τίτλους, 
δηλαδή του ποσού της αγοραίας αξίας της μετοχής ή 
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της συνεταιριστικής μερίδας σύμφωνα με την παρ. 2 του 
άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 και της ονομαστικής αξίας 
της μετοχής ή της συνεταιριστικής μερίδας.

Άρθρο 6
Δικαίωμα εξαγοράς υφιστάμενων μετόχων/
συνεταίρων και τρίτων

1. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι ή συνεταίροι του νομικού 
προσώπου έχουν δικαίωμα εξαγοράς των τίτλων κατά 
την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο 
κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της γενικής συνέλευ-
σης των μετόχων ή συνεταίρων του νομικού προσώπου 
που εγκρίνει την έκδοση των τίτλων.

Εντός της προθεσμίας της παρ. 2 και με βάση τους 
όρους και τα κριτήρια που ορίζονται στην απόφαση 
του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου, 
το οποίο θα έχει εξουσιοδοτηθεί προς τούτο από την ως 
άνω τακτική γενική συνέλευση παρέχεται επίσης:

α) στους υφιστάμενους μετόχους ή συνεταίρους, ανε-
ξαρτήτως του αν έχουν ήδη καλύψει το ποσοστό της 
συμμετοχής τους στο μετοχικό ή συνεταιριστικό κεφά-
λαιο, δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση αδι-
άθετων τίτλων, το οποίο ασκείται ταυτόχρονα με την 
άσκηση των δικαιωμάτων εξαγοράς στην τιμή εξαγοράς 
της παρ. 3 και

β) σε τρίτους δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτη-
ση αδιάθετων τίτλων στην τιμή εξαγοράς της παρ. 3.

2. Η άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς από τους υφι-
στάμενους μετόχους ή συνεταίρους γίνεται στην τιμή 
εξαγοράς, όπως αυτή προσδιορίζεται στην παρ. 3, με 
υποβολή αίτησης στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων 
όσον αφορά σε εισηγμένες εταιρείες, ή σε πρόσωπο ή 
μονάδα του νομικού προσώπου που ορίζει η τακτική 
γενική συνέλευση, εντός προθεσμίας την οποία αποφα-
σίζει η ως άνω τακτική γενική συνέλευση και η οποία δεν 
μπορεί να υπολείπεται των δεκαπέντε (15) ημερών και 
να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες από την ημερο-
μηνία της τακτικής γενικής συνέλευσης που αποφασίζει 
την έκδοση των τίτλων. Με την ίδια απόφαση, η ως άνω 
Τακτική Γενική Συνέλευση ορίζει την προθεσμία κατα-
βολής του τιμήματος εξαγοράς. Η άσκηση του δικαιώ-
ματος προεγγραφής για απόκτηση αδιάθετων τίτλων 
από υφιστάμενους μετόχους ή συνεταίρους ή τρίτους 
γίνεται στην τιμή εξαγοράς, με την ίδια διαδικασία και 
για το ίδιο χρονικό διάστημα που ορίζεται στο προη-
γούμενο εδάφιο. Εντός τριών εργάσιμων ημερών μετά 
από τη λήξη της περιόδου άσκησης του δικαιώματος 
εξαγοράς και των προεγγραφών για την απόκτηση 
αδιάθετων τίτλων, το νομικό πρόσωπο ενημερώνει τη 
Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών 
Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, τη Διεύθυνση 
Χρηματοοικονομικής Πολιτικής και τη Γενική Διεύθυνση 
Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 
του Υπουργείου Οικονομικών, για την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας και αποδίδει τα σχετικά ποσά στον λογα-
ριασμό του ελληνικού Δημοσίου που έχει υποδειχθεί. 
Το προϊόν εξαγοράς τίτλων δυνάμει της άσκησης του 
δικαιώματος εξαγοράς αποτελεί έσοδο του ελληνικού 
Δημοσίου.

3. Η τιμή εξαγοράς κάθε τίτλου είναι ίση με την αγο-
ραία αξία μίας μετοχής ή ενός συνεταιριστικού μεριδίου 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5, βάσει της οποίας υπο-
λογίστηκε ο συνολικός αριθμός των τίτλων.

4. Ο αριθμός των τίτλων που δικαιούται να εξαγοράσει 
ο υφιστάμενος μέτοχος ή συνεταίρος του νομικού προ-
σώπου υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

Χ= Α*Β,
όπου: (X) είναι ο αριθμός των τίτλων που δικαιούται 

να εξαγοράσει ο υφιστάμενος μέτοχος ή συνεταίρος του 
νομικού προσώπου,

(Α) είναι ο συνολικός αριθμός των τίτλων που αναλαμ-
βάνει το ελληνικό Δημόσιο λόγω της αποπληρωμής της 
άμεσα εισπράξιμης απαίτησης του νομικού προσώπου 
σύμφωνα με το άρθρο 27Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167) και

(Β) είναι το ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό ή συνε-
ταιριστικό κεφάλαιο που κατέχει ο υφιστάμενος μέτοχος 
ή συνεταίρος του νομικού προσώπου κατά την ημερομη-
νία της απόφασης της γενικής συνέλευσης του νομικού 
προσώπου για την έκδοση των τίτλων. Ο αριθμός των 
νέων τίτλων δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορι-
σμό του ποσοστού αυτού.

Κλασματικοί τίτλοι στρογγυλοποιούνται στον πλησιέ-
στερο κατώτερο ακέραιο αριθμό.

5. Αν μετά από την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς 
από τους υφιστάμενους μετόχους ή συνεταίρους παρα-
μείνουν αδιάθετοι τίτλοι, αυτοί κατανέμονται αναλογικά 
στους υφιστάμενους μετόχους ή συνεταίρους που έχουν 
προεγγραφεί για απόκτηση αδιάθετων τίτλων.

Αν μετά και από την ως άνω κατανομή παραμείνουν 
αδιάθετοι τίτλοι, αυτοί κατανέμονται σε τρίτους επεν-
δυτές που έχουν εγγραφεί για την απόκτηση αδιάθετων 
τίτλων, αναλογικά με βάση τον αριθμό των τίτλων για 
τους οποίους έχουν εγγραφεί μέχρι την πλήρη εξάντλη-
σή τους.

Αν ο αριθμός των αδιάθετων τίτλων είναι μεγαλύτερος 
από τον αριθμό των τίτλων που ζητήθηκαν μέσω προ-
εγγραφών, οι προεγγραφές ικανοποιούνται στο σύνολό 
τους.

Άρθρο 7
Διαπραγμάτευση τίτλων

1. Μετά από τη λήξη της συνολικής προθεσμίας που 
προβλέπεται στο άρθρο 6 της παρούσας Πράξης, οι τίτ-
λοι αποτελούν κινητές αξίες κατά την έννοια της παρ. 44 
του άρθρου 4 του ν. 4514/2018 (Α’ 14) και της περ. ε της 
παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3371/2005 (Α’ 178) και είναι 
ελευθέρως μεταβιβάσιμοι και διαπραγματεύσιμοι σε 
ρυθμιζόμενη αγορά.

2. Οι τίτλοι εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε ρυθ-
μιζόμενη αγορά, κατά την έννοια της παρ. 21 του άρ-
θρου 4 του ν. 4514/2018 μετά από αίτηση του νομικού 
προσώπου, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, 
εφόσον αυτό επιτρέπεται από τους κανόνες της ρυθμι-
ζόμενης αγοράς. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των τίτλων 
πραγματοποιείται στην τιμή εξαγοράς κάθε τίτλου, όπως 
προσδιορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 6 της παρού-
σας Πράξης εντός προθεσμίας την οποία αποφασίζει 
το διοικητικό συμβούλιο του νομικού προσώπου και η 
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οποία δεν μπορεί να υπολείπεται των πέντε (5) ημερών 
και να υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημέρες από την 
ημερομηνία λήξης της περιόδου άσκησης του δικαιώ-
ματος εξαγοράς, όπως αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 
6 της παρούσας Πράξης. Η διαπραγμάτευση των τίτλων 
λήγει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία 
έναρξης της διαπραγμάτευσής τους.

Οι εισηγμένοι τίτλοι τηρούνται και μεταβιβάζονται 
κατά τους όρους και τις διαδικασίες του οικείου κεντρι-
κού αποθετηρίου που τους τηρεί και της ρυθμιζόμενης 
αγοράς στην οποία τέθηκαν προς διαπραγμάτευση.

3. Τα άρθρα 6 και 7 της παρούσας Πράξης εφαρμόζο-
νται σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 2017/1129 και τον 
ν. 4706/2020 (Α’ 136).

Άρθρο 8
Απαγόρευση εταιρικών πράξεων

Από την ημερομηνία ανακοίνωσης των οικονομικών 
καταστάσεων έτους του νομικού προσώπου από το δι-
οικητικό συμβούλιο, στις οποίες γνωστοποιείται η δυ-
νατότητα εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 27Α του 
ν. 4172/2013 (Α’ 167), έως και την ημερομηνία μετατρο-
πής των τίτλων, το νομικό πρόσωπο απαγορεύεται να 
προβεί σε οποιεσδήποτε μεταβολές του μετοχικού κεφα-
λαίου, σε διανομή μερίσματος, σε εταιρικούς μετασχη-
ματισμούς ή σε άλλη συναλλαγή με αξία που υπερβαίνει 
το ένα δέκατο του ενεργητικού του, εξαιρουμένων των 
συναλλαγών τιτλοποιήσεων ή αντίστοιχων διαδικασι-
ών, καθώς και πράξεων που διενεργούνται για τη συμ-
μόρφωση με νόμιμη υποχρέωση ή προβλέπονται στην 
παρούσα. Η προθεσμία της παρ. 3 του άρθρου 160 του 
ν. 4548/2018 (Α’ 104) αρχίζει από τη λήξη αυτής της απα-
γόρευσης. Εξαιρετικά επιτρέπεται η μείωση κεφαλαίου 
με συμψηφισμό ζημιών ή με σχηματισμό ειδικού αποθε-
ματικού κατά την παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4548/2018, 
προκειμένου η ονομαστική αξία των κοινών μετοχών 
ή των συνεταιριστικών μερίδων να μειωθεί σε επίπεδο 
χαμηλότερο από την αγοραία αξία αυτών.

Άρθρο 9
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου - Γενικές διατάξεις

1. Με τη λήξη της περιόδου διαπραγμάτευσης/προ-
σφοράς των εισηγμένων τίτλων, ή της περιόδου μετα-
βίβασης των μη εισηγμένων τίτλων, η μετατροπή των 
τίτλων σε κοινές μετοχές ή συνεταιριστικές μερίδες του 
νομικού προσώπου πραγματοποιείται αυτοδικαίως 
εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα λήξης της 
διαπραγμάτευσης/προσφοράς των τίτλων χωρίς κατα-
βολή εισφοράς, με την κεφαλαιοποίηση του ειδικού απο-
θεματικού που έχει σχηματιστεί σύμφωνα με την από-
φαση της γενικής συνέλευσης του νομικού προσώπου.

2. Το διοικητικό συμβούλιο του νομικού προσώπου 
υποχρεούται, εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία 
μετατροπής, να αναπροσαρμόσει το περί κεφαλαίου άρ-
θρο του καταστατικού του, τηρώντας τις διατυπώσεις 
δημοσιότητας που προβλέπει ο ν. 4548/2018 (Α’ 104).

3. Η γενική συνέλευση του νομικού προσώπου και το 
διοικητικό του συμβούλιο, κατ’ εξουσιοδότηση της γε-
νικής συνέλευσης, είναι αρμόδια να αποφασίζουν και 

να ρυθμίζουν κάθε θέμα ή διαδικασία που αφορά στον 
σχηματισμό του ειδικού αποθεματικού, την έκδοση, τους 
όρους, τη διαπραγμάτευση και τη μεταβίβαση, καθώς 
και την εισαγωγή σε ρυθμιζόμενη αγορά των τίτλων ή 
των μετοχών που προέρχονται από τη μετατροπή τους, 
που δεν ρυθμίζονται στην παρούσα Πράξη ή στο άρθρο 
27Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167).

Άρθρο 10
Οριστική και εκκαθαρισμένη απαίτηση κατά του 
Δημοσίου σε περίπτωση διαδικασίας εξυγίανσης

1. Σε περίπτωση λήψης μέτρου εξυγίανσης κατά την 
έννοια του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (Α’ 87) από την 
αρχή εξυγίανσης, το υπολειπόμενο ποσό της αναβαλλό-
μενης φορολογικής απαίτησης, όπως αυτό υπολογίζεται 
κατά τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 
(Α’ 167), λαμβανομένων υπόψη των τελευταίων ετήσιων 
οικονομικών καταστάσεων, μετατρέπεται αυτοδικαίως 
κατά τα οριζόμενα στις ίδιες παραγράφους σε οριστική 
και εκκαθαρισμένη απαίτηση κατά του Δημοσίου ταυ-
τοχρόνως με την έκδοση απόφασης από την αρχή εξυ-
γίανσης για την άσκηση οποιασδήποτε εκ των εξουσιών 
εξυγίανσης. Η απαίτηση αυτή μπορεί να μεταβιβάζεται 
στο πλαίσιο μέτρου εξυγίανσης. Με απόφαση της αρ-
χής εξυγίανσης, η οποία εκδίδεται κατά τον ίδιο χρόνο 
σύμφωνα με το εσωτερικό άρθρο 72 του άρθρου 2 του 
ν. 4335/2015, σχηματίζεται από το υπό εξυγίανση ίδρυμα 
το ισόποσο με τη φορολογική απαίτηση ειδικό αποθεμα-
τικό που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του 
άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 και εκδίδονται οι παραστα-
τικοί τίτλοι δικαιωμάτων μετατροπής που προβλέπονται 
στο δεύτερο εδάφιο της ιδίας παραγράφου. Το άρθρο 7 
της παρούσας Πράξης δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση 
διαδικασίας εξυγίανσης.

2. Κατά την απομείωση κεφαλαιακών μέσων σύμ-
φωνα με το εσωτερικό άρθρο 59 του άρθρου 2 του 
ν. 4335/2015, η αρχή εξυγίανσης λαμβάνει υπόψη το 
άρθρο 5 της παρούσας Πράξης περί μετατροπής στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. Ανάλογα με την περί-
πτωση, κατόπιν διαπίστωσης της αύξησης κεφαλαίου 
με κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεματικού με από-
φαση της αρχής εξυγίανσης που εκδίδεται σύμφωνα με 
το εσωτερικό άρθρο 72 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015, 
οι μετοχές ή οι συνεταιριστικές μερίδες του πιστωτικού 
ιδρύματος μπορούν να απομειώνονται ολικά σύμφωνα 
με όσα προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας 
και στο άρθρο 2 του ν. 4335/2015.

3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 11 της παρούσας 
Πράξης, για την περίπτωση που το πιστωτικό ίδρυμα 
τίθεται σε ειδική εκκαθάριση, εφόσον κατά την κρίση 
της αρχής εξυγίανσης οι κοινές μετοχές του πιστωτικού 
ιδρύματος δεν υπόκεινται σε ολική απομείωση, η αρχή 
εξυγίανσης λαμβάνει υπόψη για την απομείωση κεφα-
λαιακών μέσων και για την εφαρμογή μέτρων εξυγίανσης 
το άρθρο 5 της παρούσας Πράξης περί μετατροπής και 
καθορίζει στην απόφαση περί απομείωσης κεφαλαιακών 
μέσων τη μεταχείριση της οποίας θα τύχουν οι μετοχές 
που προκύπτουν από τη μετατροπή. Ακολούθως, η αρχή 
εξυγίανσης διαπιστώνει με απόφασή της, που εκδίδεται 



 

 

 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ8340 Τεύχος A’ 113/06.07.2021

σύμφωνα με το εσωτερικό άρθρο 72 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015, την αύξηση κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση 
του ειδικού αποθεματικού, καθώς και τη μεταχείριση των μετοχών που προκύπτουν από τη μετατροπή.

4. Σε περίπτωση μερικής απομείωσης, οι μετοχές του πιστωτικού ιδρύματος, συμπεριλαμβανομένων αυτών που 
προκύπτουν από τη μετατροπή που αναφέρεται στην παρ. 1, είτε διατηρούνται από όποιους τις κατέχουν, είτε, αν 
συντρέχει περίπτωση, μεταβιβάζονται σε άλλο πρόσωπο σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 1 του εσωτερικού άρθρου 
38 ή την περ. α’ της παρ. 1 του εσωτερικού άρθρου 40 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015.

5. Σε περίπτωση εξυγίανσης πιστωτικού ιδρύματος, ο έλεγχος του άρθρου 1 της παρούσας Πράξης διενεργείται 
κατ’ απόλυτη προτεραιότητα εντός ενός (1) μηνός από την έκδοση των αποφάσεων με τις οποίες απομειώνονται 
κεφαλαιακά μέσα και εφαρμόζονται μέτρα εξυγίανσης. Η αρχή εξυγίανσης ενημερώνει αυθημερόν τον Διοικητή 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την έκδοση αυτών των αποφάσεων.

6. Η διαδικασία του παρόντος άρθρου ισχύει με την επιφύλαξη των εξουσιών εξυγίανσης και αρμοδιοτήτων της 
αρχής εξυγίανσης, περιλαμβανομένης της δυνατότητας της αρχής εξυγίανσης, κατά το εσωτερικό άρθρο 36 του 
άρθρου 2 του ν. 4335/2015, να διεξάγει προσωρινή και κατόπιν, μεταξύ άλλων ενόψει του αποτελέσματος του ελέγχου 
που διενεργείται κατά το άρθρο 1 της παρούσας Πράξης, οριστική αποτίμηση και να τροποποιεί τις αναφερόμενες 
στο παρόν άρθρο αποφάσεις της βάσει της δεύτερης.

Άρθρο 11
Οριστική και εκκαθαρισμένη απαίτηση κατά του Δημοσίου σε περίπτωση ειδικής εκκαθάρισης του νομικού 
προσώπου

1. Σε περίπτωση έναρξης ειδικής εκκαθάρισης του πιστωτικού ιδρύματος, το υπολειπόμενο ποσό της αναβαλ-
λόμενης φορολογικής απαίτησης του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), μετα-
τρέπεται αυτοδικαίως σε οριστική και εκκαθαρισμένη απαίτηση κατά του Δημοσίου.

2. Αν η φορολογική απαίτηση δεν συμψηφισθεί ολοσχερώς με τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος του νομικού 
προσώπου, το μη συμψηφισθέν μέρος της αποτελεί άμεσα εισπράξιμη από το ελληνικό Δημόσιο απαίτηση του 
νομικού προσώπου.

3. Η απαίτηση εξοφλείται στον ειδικό εκκαθαριστή από το ελληνικό Δημόσιο, κατά το μέρος που απομένει μετά 
από τον συμψηφισμό με άλλες οφειλές του νομικού προσώπου έναντι του Δημοσίου.

4. Σε περίπτωση ειδικής εκκαθάρισης, τα άρθρα 6 έως και 8 της παρούσας Πράξης δεν εφαρμόζονται.
Η παρούσα Πράξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Ο Πρωθυπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΆΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ 
ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΣΚΡΕΚΑΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ, ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ, ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ, 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ   
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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,




