
 

 

 

   ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. Α. 1131 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1228/2020 κοι-

νής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανά-

πτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνι-

κών Υποθέσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων με ειδικότε-

ρους όρους και προϋποθέσεις για την εφαρμογή 

των διατάξεων σχετικά με την μερική καταβολή 

μισθωμάτων στο πλαίσιο των μέτρων που σχετί-

ζονται με τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19» 

(Β’ 4582). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 4 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέ-
τρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της 
κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλι-
ση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 
ν. 4683/2020 (Α’ 83), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1
του άρθρου 4 του ν. 4690/2020 (Α’ 104),

2. το άρθρο 3 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), όπως αντικατα-
στάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4690/2020 
(Α’ 104) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 3 
του ν. 4722/2020 (Α’ 177),

3. τις παρ. 4, 4α και 4β του άρθρου εξηκοστού τρίτου 
της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID- 19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 75), η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), 
όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το άρθρο 
33 του ν. 4753/2020 (Α’ 227),

4. την παρ. 5 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέ-
τρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της 

κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλι-
ση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 
ν. 4683/2020 (Α’ 83), η οποία προστέθηκε με την παρ. 1 
του άρθρου 15 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) και αντικατα-
στάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4722/2020 
(Α’ 177),

5. την παρ. 3 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), όπως προ-
στέθηκε με το άρθρο 26 του ν. 4683/2020 (Α’ 83) και αντι-
καταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4690/ 
2020 (Α’ 104),

6. την από 11.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομέ-
νου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και 
της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),

7. την από 13.4.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομέ-
νου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και 
άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 84), η οποία κυρώ-
θηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104),

8. το άρθρο 1 του ν. 4404/2016 «Για την κύρωση της 
από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης 
σε ενιαίο κείμενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύμβα-
σης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της 
Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 126),

9. το άρθρο εικοστό τέταρτο του ν. 2932/2001 «Ελεύ-
θερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφο-
ρές Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής 
Πολιτικής - Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες 
Εταιρείες και άλλες διατάξεις» (Α’ 145),

10. τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133),

11. τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

12. τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
Διαδίκτυο ‘’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις» 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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(Α’ 112) και τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφη-
μερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131),

13. το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98) και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρ-
θρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

14. το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155) και το π.δ. 2/2021 «Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α’ 2),

15. το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

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

17. το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

18. το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181),

19. το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168),

20. την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστο-
λο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051),

21. την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805),

22. την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 Πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με την 
παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 
39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκη-
σης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωσης θητείας του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), 
καθώς και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-01-2020 
απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θη-
τείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27),

23. την υπό στοιχεία Α.1228/2020 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων,  
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων 
σχετικά με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις 
για την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με την μερι-
κή καταβολή μισθωμάτων στο πλαίσιο των μέτρων που 
σχετίζονται με τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19» 
(Β’ 4582), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την 
υπό στοιχεία Α.1059/2021 κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1228/2020 
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα «Ρύθμιση 
ειδικών θεμάτων σχετικά με ειδικότερους όρους και 
προϋποθέσεις για την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά 
με την μερική καταβολή μισθωμάτων στο πλαίσιο των 
μέτρων που σχετίζονται με τη διασπορά του κορωνοϊού 
COVID-19 (Β’ 4582)» (Β’ 1155),

24. την επιτακτική ανάγκη στήριξης επιχειρήσεων-ερ-
γοδοτών του ιδιωτικού τομέα, των οποίων η επιχειρη-
ματική δραστηριότητα, έχει ανασταλεί με εντολή δη-
μόσιας αρχής για την αντιμετώπιση της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19, ή έχουν πληγεί δραστικά από τη 
διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, των εργαζομένων 
αυτών, καθώς και των ναυτικών, των οποίων η σύμβαση 
ναυτολόγησης τελεί σε αναστολή,

25. την ανάγκη καθορισμού των λεπτομερειών εφαρ-
μογής του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντι-
μετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του» (Α’ 68),

26. την ανάγκη τροποποίησης και συμπλήρωσης της 
υπό στοιχεία Α.1228/2020 κοινής απόφασης των Υπουρ-
γών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής,

27. την από 3/6/2021 εισήγηση του Διοικητή της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και

28. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Η υπό στοιχεία Α.1228/2020 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής (Β’ 4582), όπως ισχύει μετά την 
αντικατάστασή της με την υπό στοιχεία Α.1059/2021 κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β’ 1155), τροπο-
ποιείται ως εξής:

Άρθρο 1
1. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία 

Α.1228/2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομι-
κών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
προστίθεται περίπτωση ε’ ως εξής:

«ε) παραχώρησης/υποπαραχώρησης χρήσης χώρων 
εντός της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης σε τρίτους έναντι 
ανταλλάγματος.».

2. Η παρ. 4 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Α.1228/2020 
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών,Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αντικαθί-
σταται ως εξής:

«4. Τα οριζόμενα στην παρούσα ισχύουν και για την 
περίπτωση της παραχώρησης από μέρους του μισθωτή 
σε άλλον, της χρήσης του μισθίου με αντάλλαγμα, και ιδί-
ως στην υπεκμίσθωση, προς εγκατάσταση επιχείρησης 
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των παρ. 1, 2 και 3, κατά περίπτωση. Στην περίπτωση του 
προηγούμενου εδαφίου δικαιούχοι μερικής ή πλήρους 
απαλλαγής δύναται να είναι:

α) ο τρίτος στον οποίο παραχωρείται η χρήση του 
μισθίου (υπομισθωτής) και στον οποίο συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις της παρούσας, οπότε στην περίπτωση 
αυτή ο υπεκμισθωτής, εφόσον υπάγεται στις διατάξεις 
της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), υπο-
βάλλει «Δήλωση Covid» και λαμβάνει την προβλεπόμενη 
σε αυτές ωφέλεια και υποχρεούται να καταβάλει ακέραιο 
το μίσθωμα στον εκμισθωτή.

β) ο υπεκμισθωτής στον οποίο συντρέχουν οι προϋ-
ποθέσεις της παρούσας για την καταβολή μειωμένου 
μισθώματος ή για την απαλλαγή από την καταβολή 
μισθώματος, και δεν έλαβε ως υπεκμισθωτής την προ-
βλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 
του ν. 4690/2020 (Α’ 104), ωφέλεια, είτε γιατί πρόκειται 
για νομικό πρόσωπο/νομική οντότητα για την περίοδο 
Μαρτίου - Δεκεμβρίου 2020 είτε γιατί δεν υπέβαλε «Δή-
λωση Covid», οπότε στην περίπτωση αυτή ο εκμισθωτής, 
εφόσον υπάγεται στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 
13 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), υποβάλλει «Δήλωση Covid» 
και λαμβάνει την προβλεπόμενη σε αυτές ωφέλεια.

Η μερική ή μη καταβολή του μισθώματος στον μι-
σθωτή/υπεκμισθωτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρούσα, δεν επιδρά στην κύρια μισθωτική σχέση.»

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την έναρξη ισχύος 
των διατάξεων της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώ-
πιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της 
επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λει-
τουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68) 
και εφαρμόζεται επί των πληττόμενων και δικαιούμενων 
μερικής ή πλήρους απαλλαγής από την καταβολή μισθώ-
ματος επιχειρήσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται ανά 
ΚΑΔ και μήνα στις κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδο-
νται κατ’ εξουσιοδότηση της ίδιας Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 11 Ιουνίου 2021

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Οικονομικών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Ανάπτυξης
Οικονομικών και Επενδύσεων

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ

ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Εργασίας και Ναυτιλίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων Νησιωτικής Πολιτικής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ   
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*02025421506210004*

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,




