
 

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Α.1111 
   Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1034/9.3.2022 

απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρ-

χής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Τύπος και περι-

εχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 

φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2021, 

των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών 

εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. Τύ-

πος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού/δι-

ορθωτικού προσδιορισμού φόρου φορολογικών 

ετών 2021 και εφεξής για φορολογούμενους που 

έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5Β του 

ν. 4172/2013 (Α’ 167)» (Β’ 1098). 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Tου ν. 4172/2013 (Α’ 167) και ιδίως της παρ. 7 του 

άρθρου 67,
β) του Κεφαλαίου Α’ του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ειδι-

κότερα της περ. δ της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 
7, των παρ. 1 και 5 του άρθρου 14 και του άρθρου 41,

γ) των άρθρων 4, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 30, 32, 
34, 35, 36, 37, 41 και 45 του ν. 4174/2013 (Α’ 170),

δ) των άρθρων 58 και 78 του ν. 4916/2022 (Α’ 65) και 
του άρθρου 182 του ν. 4964/2022 (Α’ 150),

ε) του άρθρου 31 του ν. 3986/2011 (Α’ 152),
στ) του άρθρου 44 του ν. 4111/2013 (Α’ 18),
ζ) του ν. 27/1975 (Α’ 77),
η) της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 

απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738) και

θ) της υπό στοιχεία Α. 1017/22.01.2019 απόφασης 
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό-
δων «Γνωστοποίηση επιλογής για υποβολή χωριστής 
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 
2018 έγγαμων φορολογούμενων» (Β’ 63),

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ2013/28.1.2013 
κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού 
Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό 

Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και Β΄ 372), σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α’ της παρ. 3 
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

3. α) Την υπ’ αρ. 1/20.1.2016 Πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμμα-
τέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό 
με το εδάφιο πρώτο της παρ. 10 του άρθρου 41 του 
ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση του 
Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θη-
τείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την υπό 
στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17.1.2020 απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή 
της Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

β) Την υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Γ 1116833 ΕΞ 2021/23-12-2021
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσί-
ων Εσόδων «Ορισμός Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης 
ως Αναπληρωτή του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), σε περιπτώσεις βραχυχρό-
νιας απουσίας ή κωλύματος αυτού, κατά το διάστημα 
από 01.01.2022 έως και 31.12.2022».

4. Την παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 2753/1999 (Α’ 249) 
σύμφωνα με την οποία «Με αποφάσεις του Υπουργού 
Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, δύναται να καθορίζονται οι διαδικασίες, 
οι λεπτομέρειες και ότι άλλο απαιτείται, ώστε οι δηλώσεις 
οποιουδήποτε φορολογικού αντικειμένου, καθώς και τα 
τελωνειακά παραστατικά να μπορούν να υποβάλλονται 
και με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων και 
δικτυακών υποδομών».

5. Την παρ. 3 του άρθρου 38 του ν. 2873/2000 (Α’ 285).
6. Τα άρθρα 7 (περί αποδεικτικής δύναμης στοιχεί-

ων ταυτότητας) και 8 (περί υπεύθυνης δήλωσης) του 
ν. 1599/1986 (Α’ 75),

7. Την παρ. 1 του άρθρου 11 του Κώδικα Διοικητικής Δι-
αδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45), περί βεβαίωσης του γνη-
σίου της υπογραφής και επικύρωσης των αντιγράφων.

8. Την παρ. 10 του άρθρου 4 και την παρ. 1 του άρθρου 
18 του ν. 3522/2006 (Α’ 276), περί βεβαίωσης, είσπραξης 
και επιστροφής εσόδων.

9. Τον ν. 3525/2007 (Α’ 16), περί πολιτιστικών χορηγιών 
και τον ν. 3785/2009 (Α’ 138), περί της κύρωσης της Σύμ-
βασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυ-
μα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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10. Την παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 4647/2019 (Α’ 204), 
η οποία αφορά στη φορολογική μεταχείριση των κάθε 
είδους δωρεών, χορηγιών, χρηματικών παροχών ή πα-
ροχών σε είδος προς την Επιτροπή «Ελλάδα 2021».

11. Την παρ. Β2 του άρθρου 43 και την παρ. Β2 του 
άρθρου 44 του ν. 4030/2011 (Α’ 249), περί φορολογικών 
κινήτρων αποκατάστασης κτιρίων στην περιοχή Γεράνι 
και Μεταξουργείο στο Ιστορικό κέντρο της Αθήνας.

12. Το άρθρο 44 του ν. 4141/2013 (Α’ 81), περί προϋ-
ποθέσεων δικαιολόγησης απόκτησης μερισμάτων πλοι-
οκτητριών εταιρειών.

13. Τον ν. 1497/1984 (Α’ 188), περί του τίτλου «Apostille 
(Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)» «Επισημεί-
ωση (Σύμβαση της Χάγης της 5 Οκτωβρίου 1961)».

14. Το άρθρο 1 του Κεφαλαίου Α’ του ν. 4250/2014 
(Α’ 74), περί της κατάργησης της υποχρέωσης επικυρώ-
σεων αντιγράφων εγγράφων.

15. Το άρθρο 93 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), περί της 
δυνατότητας παράτασης υποβολής των φορολογικών 
και ασφαλιστικών δηλώσεων και καταστάσεων των 
λογιστών φοροτεχνικών που ασθενούν από κορωνοϊό 
COVID-19 και των εντολέων πελατών τους.

16. Την υπό στοιχεία Α. 1163/9.7.2020 (Β’ 3119) από-
φαση του Υφυπουργού Οικονομικών, περί καθορισμού 
δαπανών για τις οποίες απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών 
μέσων πληρωμής.

17. Την υπό στοιχεία Α. 1090/16.4.2021 κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός των προϋποθέσεων, 
των όρων, της διαδικασίας και κάθε άλλης αναγκαίας 
λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων του άρ-
θρου 39Β του ν. 4172/2013» (Β’ 1636).

18. Την υπ’ αρ. 39937/5.4.2021 κοινή απόφαση των 
Υφυπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων «Όροι και προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό 
φορολογούμενου φυσικού προσώπου ως «επενδυτικού 
αγγέλου» (angel investor) σε νεοφυή επιχείρηση ή νεο-
φυείς επιχειρήσεις (startups) για την εφαρμογή του άρ-
θρου 70Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως προστέθηκε 
με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4712/2020 (Α’ 146)» 
(Β’ 1415).

19. Την υπό στοιχεία Α 1036/24.2.2020 (Β’ 624) κοινή 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοι-
κητή της ΑΑΔΕ.

20. Την υπό στοιχεία Α 1217/28.9.2020 (Β’ 4215) κοινή 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοι-
κητή της ΑΑΔΕ.

21. Την υπό στοιχεία Α 1087/15.4.2021 (Β’ 1691) κοινή 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοι-
κητή της ΑΑΔΕ.

22. Τις υπό στοιχεία Α 1034/9.3.2022 (Β’  1098) και 
Α 1042/2022 (Β’ 1515) αποφάσεις του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

23. Την υπό στοιχεία Α 1083/23.6.2022 (Β’ 3272) από-
φαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

24. Την ανάγκη νέας ρύθμισης της υποβολής δήλωσης 
φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολο-
γικού έτους 2021 και της καταβολής του φόρου μετά τις 

τροποποιήσεις στην προθεσμία υποβολής της δήλω-
σης και στις ρυθμίσεις καταβολής φόρου, όπως αυτές 
εισήχθησαν με το άρθρο 182 του ν. 4964/2022 (Α’ 150), 
καθώς και την ανάγκη για ομοιόμορφη εκπλήρωση των 
φορολογικών υποχρεώσεων των φορολογούμενων, 
όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 67 του 
ν. 4172/2013.

25. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Α.1034/9.3.2022 από-

φαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Τύπος και περιεχόμενο της 
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων 
φορολογικού έτους 2021, των λοιπών εντύπων και των 
δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με 
αυτή. Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού/
διορθωτικού προσδιορισμού φόρου φορολογικών 
ετών 2021 και εφεξής για φορολογούμενους που έχουν 
υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5Β του ν. 4172/2013 
(Α’ 167)» (Β’ 1098), ως ακολούθως:

1. Η παρ. 8 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 78 και 79 του 

άρθρου 72 του ΚΦΕ, οι δηλώσεις φορολογίας εισοδή-
ματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2021 
υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι την 30ή Αυγούστου 
2022 και η καταβολή του φόρου για τις δηλώσεις αυτές 
πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις 
από τις οποίες οι δύο πρώτες δόσεις καταβάλλονται 
μέχρι την 31η.8.2022 και η καθεμία από τις επόμενες 
μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των έξι (6) επό-
μενων μηνών. Όταν ο φόρος που οφείλεται, με βάση 
την εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος 
φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2021, για τον 
οποίο παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης σε δόσεις, 
καταβληθεί εφάπαξ, μέχρι και την 31η.8.2022, παρέ-
χεται, στο συνολικό ποσό του φόρου και των λοιπών 
συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών, έκπτωση τρία 
τοις εκατό (3%).

Σε περίπτωση που υποβληθεί εμπρόθεσμα δήλωση 
μέχρι την 30ή Αυγούστου 2022 είτε στη ΔΟΥ (χειρόγρα-
φα) είτε με χρήση της διαδικτυακής Υπηρεσίας υποβο-
λής δηλώσεων μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE και 
ο φορολογούμενος κληθεί για έλεγχο δικαιολογητικών 
στη Δ.Ο.Υ., εάν η δήλωση εκκαθαριστεί μετά την 31η Αυ-
γούστου 2022, ο φόρος δύναται να καταβληθεί εφάπαξ 
ή σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Αν ο φόρος στην 
περίπτωση αυτή εξοφληθεί εφάπαξ εντός της προθε-
σμίας της πρώτης δόσης, παρέχεται η έκπτωση 3% του 
άρθρου 72 παρ. 79 του ΚΦΕ.

Η καταβολή του φόρου, που προσδιορίζεται από δη-
λώσεις φορολογουμένων που συμμετέχουν σε νομικά 
πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογρα-
φικά βιβλία γίνεται σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, 
από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευ-
ταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου 2022 και η 
καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη 
ημέρα των πέντε (5) επόμενων μηνών.
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Τα ανωτέρω δεν καταλαμβάνουν τα φυσικά πρόσω-
πα που έχουν υπαχθεί στην εναλλακτική φορολόγηση 
εισοδήματος του άρθρου 5Β. Ο φόρος του άρθρου 5Β 
του ΚΦΕ, για το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδα-
πή, καταβάλλεται σε μία (1) δόση μέχρι την τελευταία 
εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου εκάστου έτους και 
δε συμψηφίζεται με άλλες φορολογικές υποχρεώσεις ή 
τυχόν πιστωτικά υπόλοιπα του προσώπου που έχει υπα-
χθεί στις συγκεκριμένες διατάξεις. Με την καταβολή του 
φόρου αυτού εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση 
του φυσικού προσώπου για το εισόδημα αυτό. Επί του 
φόρου που προκύπτει κατ’ εφαρμογή του άρθρου 5Β για 
το εισόδημα αλλοδαπής προέλευσης από επιχειρηματι-
κή δραστηριότητα, δε βεβαιώνεται η προβλεπόμενη από 
το άρθρο 69 ΚΦΕ προκαταβολή φόρου.»

2. Στην περ. στ’ της παρ. 20 του άρθρου 5, προστίθεται 
νέο εδάφιο μετά το πρώτο εδάφιο και η περ. στ’ διαμορ-
φώνεται ως εξής:

«στ. Οι κωδικοί 351-352 συμπληρώνονται από τον φο-
ρολογούμενο και αφορούν σε ασφαλιστικές εισφορές 
που καταβάλλονται από τους ίδιους τους μισθωτούς ή 
συνταξιούχους σε ασφαλιστικούς οργανισμούς υποχρε-
ωτικής ασφάλισης εξαιτίας εξαγοράς χρόνου ασφάλισης, 
όπως χρόνου στρατιωτικής θητείας, και οι οποίες μει-
ώνουν το εισόδημα από μισθωτή εργασία ή συντάξεις. 
Στους ίδιους κωδικούς αναγράφονται οι ασφαλιστικές 
εισφορές που καταβάλλουν οι ασκούμενοι δικηγόροι 
από την εγγραφή τους στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο 
και την υπαγωγή τους υποχρεωτικά στην ασφάλιση των 
Τομέων Υγείας Δικηγόρων του Κλάδου Υγείας του πρώην 
ΕΤΑΑ και ήδη e-ΕΦΚΑ, εφόσον δεν υπάγονται στην υπο-
χρεωτική ασφάλιση άλλου ασφαλιστικού οργανισμού για 
παροχές ασθένειας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της 
παρ. 3 του άρθρου 48 του ν. 3996/2011, καθώς το εισό-
δημα που αποκτούν οι ασκούμενοι δικηγόροι θεωρείται 
ότι προκύπτει από εργασιακή σχέση κατά την έννοια των 
διατάξεων του άρθρου 12 του ΚΦΕ (ΠΟΛ.1047/2015).

Συμπληρώνονται ομοίως οι εισφορές ΝΑΤ, όπως και 
τα ποσά που καταβάλλονται από τους ίδιους τους μι-
σθωτούς υπέρ ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης 
(ΤΕΑ) ή/και υπέρ Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξι-
οδοτικών Παροχών (Ι.Ε.Σ.Π.), κατά το μέρος που αφο-
ρούν τη μισθωτή τους εργασία (ΠΟΛ.1227/2018 και Ε. 
2235/2021). Επιπλέον, στις περιπτώσεις που λαμβάνεται 
αμοιβή διαχείρισης από εταίρους πολυπρόσωπης Ι.Κ.Ε. 
που είναι και διαχειριστές, καθώς και από διαχειριστές 
και εταίρους μονοπρόσωπης ΙΚΕ, και δεδομένου ότι με 

τον ν. 4670/2020 (άρθρο 35) από την 28.2.2020 άλλαξε ο 
τρόπος υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών των 
διαχειριστών των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών 
(ΙΚΕ) καθώς και του μοναδικού εταίρου μονοπρόσωπης 
ΙΚΕ. Συγκεκριμένα, τα εν λόγω πρόσωπα κατατάσσονται 
πλέον με ελεύθερη επιλογή τους υποχρεωτικά σε μία 
από τις έξι ορισμένες ασφαλιστικές κατηγορίες, χωρίς να 
γίνεται διάκριση μεταξύ του μέρους των ασφαλιστικών 
εισφορών που αφορά στη συμμετοχή τους στο κεφά-
λαιο της εταιρείας ή στην αμοιβή που λαμβάνουν ως 
διαχειριστές η οποία θεωρείται εισόδημα από μισθωτή 
εργασία. Οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές με-
ρίζονται από τον ίδιο τον φορολογούμενο αναλογικά 
και στις δύο κατηγορίες του εισοδήματός του (μέρισμα 
και μισθωτή εργασία) και στους κωδικούς 351 - 352 συ-
μπληρώνεται μόνο το μέρος των ασφαλιστικών εισφο-
ρών που αναλογεί στο εισόδημα από μισθωτή εργασία 
(αμοιβή διαχείρισης) (ΠΟΛ.1113/2015 εγκύκλιος). Στην 
περίπτωση που δε διανέμεται μέρισμα από την ΙΚΕ και 
λαμβάνεται μόνο αμοιβή διαχείρισης εντός του φορολο-
γικού έτους, εκπίπτει όλο το ποσό των εισφορών από την 
αμοιβή διοίκησης. Στους ίδιους κωδικούς αναγράφονται 
ομοίως και οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές από 
διαχειριστές μονοπρόσωπης ή πολυπρόσωπης Ι.Κ.Ε. που 
δεν έχουν εταιρική ιδιότητα.

Κανένα άλλο ποσό καταβληθεισών ασφαλιστικών ει-
σφορών δεν αναγράφεται στους κωδικούς αυτούς. Οι 
εισφορές αυτές, οι οποίες εκπίπτουν από το εισόδημα 
από μισθωτή υπηρεσία, αποδεικνύονται βάσει αποδει-
κτικών εγγράφων ή σχετικών δικαιολογητικών που οι 
φορολογούμενοι προσκομίζουν στη Φορολογική Διοί-
κηση, κατόπιν προσκλήσεώς τους.»

Άρθρο 2 
Ισχύς

1. Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 1 ισχύει από την 
29η Ιουλίου 2022.

2. Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 1 ισχύει από την 
έναρξη ισχύος της υπό στοιχεία Α.1034/2022 απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 11 Αυγούστου 2022

Ο Διοικητής κ.α.α.
Ο Προϊστάμενος της Γενικής 
Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΚΟΣ   
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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,




