
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 44510 ΕΞ 2021 
   Διαδικασία διαγραφής απαιτήσεων του Δη-

μοσίου  και  των  Φορέων Κοινωνικής Ασφάλι-

σης κατά περίπτωση, λόγω της απαλλαγής του 

οφειλέτη σύμφωνα με τα άρθρα 192 και 196 του 

ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύ-

τερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 207). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 209 του ν. 4738/2020 

«Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 207).

2. Τη διαδικασία που ορίζεται στα Κεφάλαια Α’ και Β’ 
του Ογδόου Μέρους του Δευτέρου Βιβλίου (άρθρα 192-
196) του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή 
δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 207).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) 
και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευ-
ση και μετονομασία Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Α’ 181).

8. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 68).

9. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι-
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 143).

10. Τις διατάξεις του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρ-
νηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδη-
γίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό 
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 184).

11. Τις διατάξεις του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα 
Κοινωνικής Ασφάλισης - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού 
συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και 
τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α’ 85).

12. Τις διατάξεις του π.δ. 8/2019 «Οργανισμός Ενιαίου 
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)» (Α’ 8).

13. Τις διατάξεις του άρθρου 101 του ν. 4172/2013 
«Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής 
του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 167).

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Μέρος 1ο
Διαχείριση από τη Φορολογική Διοίκηση των 
οφειλών για τις οποίες επέρχεται απαλλαγή 
σύμφωνα με τον ν. 4738/2020 (Α’ 207) - 
Προϋποθέσεις οριστικής διαγραφής

Άρθρο 1
Διαχείριση οφειλών φυσικών προσώπων για 
τις οποίες επέρχεται απαλλαγή σύμφωνα με τον 
ν. 4738/2020 - Προϋποθέσεις διαγραφής

1. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για την απαλ-
λαγή οφειλέτη φυσικού προσώπου που ορίζονται στις 
διατάξεις των άρθρων 192 έως 194 του ν. 4738/2020, 
καθώς και στην παρ. 5 του άρθρου 263 του ίδιου νόμου, 
όσον αφορά ειδικά οφειλέτες φυσικά πρόσωπα που κη-
ρύχθηκαν σε πτώχευση σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 3588/2007, οι οφειλές στις οποίες εκτείνεται η απαλ-
λαγή παύουν να βαρύνουν τον οφειλέτη, ο οποίος απαλ-
λάσσεται από κάθε ευθύνη για την καταβολή τους, με 
την επιφύλαξη των οριζομένων στην περ. δ’ της παρ. 1 
του άρθρου 2 της παρούσας. Η Φορολογική Διοίκηση 
προβαίνει σε κάθε ενδεδειγμένη ενέργεια για τη διαχεί-
ριση των οφειλών για τις οποίες έχει επέλθει η απαλλαγή 
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σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και της παρούσας 
απόφασης, έως τη διαγραφή τους, υπό τις προϋποθέσεις 
του άρθρου 3 της παρούσας.

2. Οι εν λόγω οφειλές διαγράφονται οριστικά σύμφωνα 
με τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 της παρούσας.

Άρθρο 2
Έννομες συνέπειες απαλλαγής

1. Οι οφειλές στις οποίες εκτείνεται η απαλλαγή:
α. δεν λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγηση στον οφει-

λέτη αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής,
β. δεν υπόκεινται σε συμψηφισμό με απαιτήσεις του 

οφειλέτη έναντι του Δημοσίου,
γ. δεν λαμβάνονται υπόψη για την άσκηση ποινικής 

δίωξης για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το 
Δημόσιο κατ’ άρθρο 25 του ν. 1882/1990, όπως ισχύει,

δ. δεν επιβάλλονται από τη Φορολογική Διοίκηση 
σε βάρος του οφειλέτη μέτρα διασφάλισης καθώς και 
μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης για την είσπραξη αυ-
τών, με εξαίρεση την αναγγελία στην πτώχευση και την 
αναγκαστική εκτέλεση σε τυχόν ακίνητο επί του οποίου 
έχει εγγραφεί υποθήκη του Δημοσίου για τις εν λόγω 
οφειλές ή σε τυχόν περιουσιακό στοιχείο του οφειλέ-
τη που αποκτήθηκε σε χρόνο πριν από την κήρυξη σε 
πτώχευση ή την καταχώριση της παρ. 4 του άρθρου 77 
του ν. 4738/2020, αλλά είχε αποκρυβεί στο πλαίσιο της 
πτωχευτικής διαδικασίας και

ε. δεν επιβάλλονται από τη Φορολογική Διοίκηση σε 
βάρος του οφειλέτη διοικητικά μέτρα λόγω μη καταβολής 
αυτών, όπως το μέτρο των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 9 
του ν. 3943/2011 (Α’ 66), όπως ισχύει.

2. Ποσά που τυχόν καταβάλλονται εκουσίως έναντι 
οφειλών στις οποίες εκτείνεται η απαλλαγή δεν επιστρέ-
φονται.

3. Αν για τις οφειλές της παρ. 1 υφίστανται, πέραν του 
οφειλέτη που εμπίπτει στην απαλλαγή, άλλοι οφειλέτες, 
συνυπόχρεα πρόσωπα ή εγγυητές, η ευθύνη αυτών για 
την εξόφληση των οφειλών εξακολουθεί να υφίσταται.

Άρθρο 3
Οριστική διαγραφή οφειλών - Διαδικασία

Εφόσον παρέλθει άπρακτη η προθεσμία για άσκηση 
αίτησης ανάκλησης της απαλλαγής, που προβλέπεται 
στην παρ. 2 του άρθρου 194 του ν. 4738/2020 ή, σε περί-
πτωση άσκησης αίτησης ανάκλησης το δικαστήριο απο-
φανθεί αμετάκλητα υπέρ της απαλλαγής, συντάσσεται 
με απόφαση του αρμόδιου για την επιδίωξη είσπραξης 
των οφειλών Προϊσταμένου Υπηρεσίας της Φορολογικής 
Διοίκησης, κατ’ εφαρμογή της διαδικασίας των άρθρων 
107 και επόμενα του π.δ. 16/1989 (Α’ 6) ατομικό φύλλο 
έκπτωσης (Α.Φ.ΕΚ.) για τη διαγραφή των οφειλών στις 
οποίες εκτείνεται η απαλλαγή σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 192 έως 194 του ν. 4738/2020, εφόσον συ-
ντρέχουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:

α. έχει ολοκληρωθεί η ρευστοποίηση και διανομή της 
πτωχευτικής περιουσίας ή έχει περατωθεί με άλλο τρόπο 
η πτώχευση (π.χ. με κήρυξη της παύσης εργασιών αυτής),

β. δεν υφίσταται περιουσιακό στοιχείο του οφειλέτη 
επί του οποίου να έχει εγγραφεί υποθήκη του Δημοσί-
ου για τις οφειλές που εμπίπτουν στην απαλλαγή ή έχει 
ολοκληρωθεί η αναγκαστική εκτέλεση επ’ αυτού,

γ. δεν υφίσταται περιουσιακό στοιχείο του οφειλέτη 
που είχε αποκτηθεί σε χρόνο πριν από την κήρυξη σε 
πτώχευση ή την καταχώριση της παρ. 4 του άρθρου 77 
του ν. 4738/2020 αλλά απεκρύβη στο πλαίσιο της πτω-
χευτικής διαδικασίας ή έχει ολοκληρωθεί η αναγκαστική 
εκτέλεση επ’ αυτού και

δ. για τις οφειλές που εμπίπτουν στην απαλλαγή δεν 
υπάρχουν άλλοι οφειλέτες ή ευθυνόμενα πρόσωπα πέ-
ραν του απαλλασσόμενου οφειλέτη.

Άρθρο 4
Διαχείριση οφειλών νομικών προσώπων για τις 
οποίες επέρχεται απαλλαγή από την ευθύνη των 
νομίμων εκπροσώπων ή διοικούντων σύμφωνα 
με τον ν. 4738/2020

Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για την απαλ-
λαγή νόμιμου εκπροσώπου ή διοικούντος νομικό πρό-
σωπο από την αλληλέγγυα ευθύνη του για οφειλές του 
νομικού προσώπου, όπως ορίζονται στο άρθρο 195 του 
ν. 4738/2020 καθώς και στην παρ. 6 του άρθρου 263 του 
ίδιου νόμου, όσον αφορά ειδικά εκπροσώπους νομικών 
προσώπων που κηρύχθηκαν σε πτώχευση σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν. 3588/2007 ή του προϊσχύοντος 
πτωχευτικού δικαίου, οι οφειλές στις οποίες εκτείνε-
ται η απαλλαγή παύουν να βαρύνουν καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο το νόμιμο εκπρόσωπο ή διοικούντα, ο οποίος 
απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για την καταβολή τους. 
Η Φορολογική Διοίκηση προβαίνει σε κάθε ενδεδειγμένη 
ενέργεια για τη διαχείριση των οφειλών για τις οποίες 
έχει επέλθει η απαλλαγή σύμφωνα με τις διατάξεις του 
νόμου και της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 5
Έννομες συνέπειες απαλλαγής

1. Οι οφειλές στις οποίες εκτείνεται η απαλλαγή:
α. δεν λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγηση στον νό-

μιμο εκπρόσωπο ή διοικούντα αποδεικτικού ενημερό-
τητας ή βεβαίωσης οφειλής,

β. δεν υπόκεινται σε συμψηφισμό με απαιτήσεις του 
νόμιμου εκπροσώπου ή διοικούντος έναντι του Δημο-
σίου,

γ. δεν λαμβάνονται υπόψη για την άσκηση ποινικής δί-
ωξης σε βάρος του νομίμου εκπροσώπου ή διοικούντος 
για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δη-
μόσιο κατ’ άρθρο 25 του ν. 1882/1990, όπως ισχύει, και

δ. δεν επιβάλλονται από τη Φορολογική Διοίκηση σε 
βάρος του νομίμου εκπροσώπου ή διοικούντος μέτρα 
διασφάλισης καθώς και μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης 
για την είσπραξη αυτών ούτε διοικητικά μέτρα λόγω μη 
καταβολής αυτών, όπως το μέτρο των παρ. 1, 2 και 4 του 
άρθρου 9 του ν. 3943/2011 (Α’ 66), όπως ισχύει.

2. Ποσά που τυχόν καταβάλλονται εκουσίως έναντι 
οφειλών στις οποίες εκτείνεται η απαλλαγή δεν επιστρέ-
φονται.
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Μέρος 2ο
Διαχείριση από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 
των οφειλών για τις οποίες επέρχεται απαλλαγή 
σύμφωνα με τον ν. 4738/2020 (Α’ 207) - 
Προϋποθέσεις οριστικής διαγραφής

Άρθρο 6
Διαχείριση οφειλών φυσικών προσώπων 
και νομίμων εκπροσώπων ή διοικούντων 
νομικού προσώπου για τις οποίες επέρχεται 
απαλλαγή σύμφωνα με τον ν. 4738/2020 - 
Προϋποθέσεις διαγραφής

1. Ο e-ΕΦΚΑ μέσω του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστι-
κών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) προβαίνει στον χαρακτηρισμό 
των οφειλών ως διαγραπτέων εφόσον συντρέχουν οι 
εκ του νόμου προβλεπόμενες προϋποθέσεις περί απαλ-
λαγής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 192, 194 
και 195 του ν. 4738/2020 καθώς και τις παρ. 5 και 6 του 
άρθρου 263 του ίδιου νόμου.

2. Ο χαρακτηρισμός των οφειλών ως διαγραπτέων 
πραγματοποιείται μηχανογραφικά με σχετική καταχώ-
ρηση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του 
Κ.Ε.Α.Ο. κατά τρόπο ώστε να εμφανίζεται ότι για τις οφει-
λές αυτές έχει επέλθει η απαλλαγή.

3. Οι διαγραπτέες οφειλές για τις οποίες έχει επέλθει η 
απαλλαγή του οφειλέτη παραμένουν στο Ολοκληρωμέ-
νο Πληροφοριακό Σύστημα του e-ΕΦΚΑ, προκειμένου 
να είναι δυνατή η συμμετοχή του e-ΕΦΚΑ στη διανομή 
της ρευστοποίησης της περιουσίας του οφειλέτη, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του ν. 4738/2020 (Α’ 207). Οι εν 
λόγω οφειλές διαγράφονται οριστικά σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 8 της παρούσας.

Άρθρο 7
Έννομες συνέπειες απαλλαγής

1. Μετά τον χαρακτηρισμό τους ως διαγραπτέων, οι 
εν λόγω οφειλές:

α. δεν ελέγχονται κατά την εξέταση αίτησης χορήγη-
σης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας ή βε-
βαίωσης οφειλής, ανεξαρτήτως αιτιολογίας χορήγησης 
αυτής.

β. δεν αναγγέλλονται προκειμένου να ικανοποιηθούν 
σε διαδικασίες ατομικής ή συλλογικής αναγκαστικής 
εκτέλεσης, εξαιρουμένης της τρέχουσας πτωχευτικής 
διαδικασίας,

γ. δεν συμψηφίζονται, σύμφωνα με το άρθρο 83 του 
ΚΕΔΕ με άλλες ανταπαιτήσεις του απαλλασσόμενου κατά 
του e-Ε.Φ.Κ.Α.,

δ. δεν ασκείται για την μη καταβολή τους ποινική δί-
ωξη κατά του απαλλασσόμενου για τα αδικήματα της 
παρακράτησης των εργοδοτικών εισφορών και της υπε-
ξαίρεσης των εργατικών εισφορών, με βάση τις διατάξεις 
του άρθρου 1 του ν. 86/1967 (Α’ 136),

ε. δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την επιδίωξη της εί-
σπραξης με τα προβλεπόμενα από τον Κ.Ε.Δ.Ε. αναγκα-
στικά μέτρα ή με τα λοιπά μέτρα διασφάλισης, όπως το 
μέτρο της εγγραφής υποθήκης ή με τα λοιπά διοικητικά 
μέτρα, όπως το μέτρο της δημοσιοποίησης των οφειλών 
του άρθρου 9 του ν. 3943/2011 (Α’ 66) κατά των απαλλασ-
σόμενων προσώπων ή των κληρονόμων αυτών.

2. Ο χαρακτηρισμός οφειλών από ασφαλιστικές ει-
σφορές μισθωτής απασχόλησης ως διαγραπτέες δεν 
επηρεάζει τα ασφαλιστικά δικαιώματα των μισθωτών 
ασφαλισμένων, ενώ o χαρακτηρισμός οφειλών από 
ασφαλιστικές εισφορές μη μισθωτής απασχόλησης ως 
διαγραπτέες συνεπάγεται την ακύρωση του χρόνου 
ασφάλισης και των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των μη 
μισθωτών ασφαλισμένων.

3. Ποσά που τυχόν καταβάλλονται εκουσίως έναντι 
διαγραπτέων, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, οφειλών 
δεν αναζητούνται και δεν επιστρέφονται.

Άρθρο 8
Οριστική διαγραφή οφειλών από το 
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 
του e-ΕΦΚΑ - Διαδικασία

1. Οι διαγραπτέες οφειλές δύνανται να διαγραφούν 
οριστικά από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστη-
μα του e-ΕΦΚΑ, μόνο μετά την άπρακτη πάροδο της 
προβλεπόμενης κατά περίπτωση προθεσμίας για την 
άσκηση προσφυγής κατά της απαλλαγής, εφόσον έχει 
περατωθεί η εκποίηση της πτωχευτικής περιουσίας ή 
έχει περατωθεί με άλλον τρόπο η πτώχευση, και υπό την 
αίρεση ότι δεν έχει ασκηθεί από τον e-ΕΦΚΑ το δικαίωμα 
υποβολής αίτησης ανάκλησης της απαλλαγής, κατά τα 
οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 194.

2. Σε περίπτωση που για τις διαγραπτέες οφειλές ευθύ-
νονται εκ του νόμου ή δυνάμει δικαιοπραξίας και τρίτα 
συνυπόχρεα πρόσωπα μη απαλλασσόμενα, οι οφειλές 
δεν διαγράφονται αλλά παραμένουν διαγραπτέες κατά 
το μέρος που αφορούν μόνο το απαλλασσόμενο πρό-
σωπο.

3. Η διαγραφή των οφειλών πραγματοποιείται με από-
φαση του αρμόδιου Προϊσταμένου Διεύθυνσης της πε-
ριφερειακής υπηρεσίας Κ.Ε.Α.Ο.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αγ. Ι. Ρέντης, 12 Απριλίου 2021 

Οι Υπουργοί

 Εργασίας και Κοινωνικών 
Οικονομικών Υποθέσεων
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ   
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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,




