
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

    Αριθμ. ΓΔΟΥ 38 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ19/25-1-2021 

κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών 

και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και 

προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορ-

φή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρή-

σεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφά-

νισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού 

COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο ως και 

Δεκέμβριο 2020» (Β΄ 236). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου τρίτου της από 30-3-2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώ-
πισης 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 τροποποιή-
θηκε με το άρθρο τέταρτο της από 13-4-2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμε-
τώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας 
του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες δια-
τάξεις» (Α΄ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 
ν. 4690/2020 (Α΄ 104), και ειδικότερα της παρ. 3 αυτού.

2. Το άρθρο 107 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και ιδίως το στοιχείο β΄ της 
παρ. 3 του άρθρου αυτού.

3. Τον υπ’ αρ. 1407/2013 Κανονισμό (ΕΕ) της 18ης Δεκεμ-
βρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 
και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ L 352/1/
24-12-2013).

4. Τον υπ’ αρ. 651/2014 Κανονισμό (ΕΕ) της Επιτρο-
πής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων 
κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική 
αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συν-
θήκης (ΕΕ L 187/1/26-6-2014).

5. Τον υπ’ αρ. 1301/2013 Κανονισμό (ΕΕ) του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμ-
βρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερει-
ακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων 
σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και 
την απασχόληση» και για την κατάργηση του Kανονι-
σμού (ΕΚ) 1080/2006,όπως τροποποιήθηκε με τον Κανο-
νισμό (ΕΕ) 460/2020 και ειδικότερα την τροποποίηση της 
παρ. 1 του άρθρου 3 του Κανονισμού 1301/2013.

6. Τον υπ’  αρ. 1303/2013 Κανονισμό (ΕΕ) του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
17ης Δε   κεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατά-
ξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυ-
ξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, 
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί 
καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του Kανο-
νισμού (ΕΚ) 1083/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Την υπό στοιχεία C(2020) 1863/19-3-2020 Ανακοί-
νωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό πλαί-
σιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να 
στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας 
έξαρσης της νόσου COVID-19», όπως ισχύει.

8. Τις διατάξεις του άρθρου  76 του ν.  4722/2020 
«Ψηφιακή Διακυβέρνηση [Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2019/1024] - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες [Ενσωμά-
τωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972] 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184).

9. Tις διατάξεις του ν. 4314/2014 «A) Για τη διαχείριση, 
τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμ-
βάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, 
B) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 
(ΕΕ L 156/16-6-2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση 
του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 265), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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10. 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).

11. Τις διατάξεις της παρ.  Β΄ της υποπαρ.  Β.10 της 
παρ. 4 του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγο-
ντα μέτρα εφαρμογής των ν.  4046/2012, 4093/2012 
και 4172/2013» (Α΄ 107).

12. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε. - Α΄ 90), 
όπως ισχύουν.

13. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).

14. Το π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

15. 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).

16. Τo π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και 
του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού 
Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α΄ 103).

17. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α΄ 181).

18. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192).

19. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α΄ 145).

20. Το άρθρο  90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 
Α΄ 98), σε συνδυασμό με την περ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

21. Tην υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β΄ 4805).

22. Την υπ’ αρ. 85847/11-8-2020 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β΄ 3375).

23. Την υπό στοιχεία Υ2/9-7-2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού 
και Υφυπουργών» (Β΄ 2901).

24. Την υπ’ αρ. 339/18-7-2019 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, 
Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).

25. Την υπ’ αρ. 1/20-1-2016 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 τις 
διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, 
όπως ισχύουν, την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση 
του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση 
θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπ’ αρ. 5294/2020 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της 
θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

26. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.3060 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσω-
τερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας 
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα 
από τη Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως 
και τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 89).

27. Την υπό στοιχεία Α. 1280/2020 απόφαση του Υφυ-
πουργού Οικονομικών «Καθορισμός των λεπτομερειών 
εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-3-2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντι-
μετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του” (Α΄ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
η  οποία κυρώθηκε με το  άρθρο  2 του ν.  4682/2020 
(Α΄ 76)» (Β΄ 5369).

28. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ19/25-1-2021 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυ-
σης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχει-
ρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης 
και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά 
τους μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020» (Β΄ 236).

29. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ1/4-1-2021 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επι-
στρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγη-
σαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του 
κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Σεπτέμβριο ως 
και Δεκέμβριο 2020» (Β΄ 7), όπως ισχύει.

30. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ281/14-11-2020 κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Διαδικασία και Προϋποθέσεις χορήγησης 
ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε 
επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφά-
νισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, 
κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο  2020» 
(Β΄ 5047), όπως ισχύει.

31. Την υπό στοιχεία Α.1076/2-4-2020 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων «Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του 
προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρε-
πτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν 
οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορω-
νοϊού COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος» (Β΄ 1135), όπως ισχύει.

32. Την υπό στοιχεία 137675/EΥΘΥ 1016/19-12-2018 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Αντικατάσταση της 110427/EΥΘΥ/1020/20-10-2016 
(Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο “Τροποποί-
ηση και αντικατάσταση της 81986/ΕΥΘΥ712/31-7-2015 
(Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επι-
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λεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 
2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από 
Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία 
ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πρά-
ξεων»”» (Β΄ 5968), όπως ισχύει.

33. Την υπ’ αρ. 134453/23-12-2015 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπα-
νών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ 
Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής 
απόφασης 46274/26-9-2014, Β΄ 2573» (Β΄ 2857).

34. Την υπό στοιχεία 126829 ΕΥΘΥ 1217/8-12-2015 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισμού και Οικονομικών «Σύστημα δημοσιονομι-
κών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστή-
τως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους 
του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση 
προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο 
του ΕΣΠΑ 2014-2020 σύμφωνα με το  άρθρο  22 του 
ν. 4314/2014» (Β΄ 2784).

35. Την υπ’ αρ. 109/12-3-2019 πράξη του Διοικητή της 
Τράπεζας της Ελλάδος.

36. Την ανάγκη στήριξης των επιχειρήσεων που πλήτ-
τονται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του 
κορωνοϊού COVID-19.

37. Την υπό στοιχεία 2/44403/ΔΠΓΚ/27-1-2021 εισή-
γηση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρ-
νησης του Υπουργείου Οικονομικών.

38. Την υπό στοιχεία 10024ΕΞ2021/27-1-2021 εισή-
γηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Οικονομικών.

39. Το γεγονός ότι η δαπάνη από τις διατάξεις της 
παρούσας απόφασης έχει ήδη συμπεριληφθεί στην εκτί-
μηση της προκαλούμενης δαπάνης σε βάρος του κρατι-
κού προϋπολογισμού που έχει ήδη προβλεφθεί στην υπό 
στοιχεία ΓΔΟΥ19/25-1-2021 απόφαση, αποφασίζουμε:

1. Στο τέλος της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 3 της 
υπό στοιχεία ΓΔΟΥ19/25-1-2021 κοινής απόφασης των 
Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
«Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης 
με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρή-
σεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης 
και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά 
τους μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020» (Β΄ 236), 
προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Κατ’ εξαίρεση, δύνανται να υποβάλουν αίτηση σύμ-
φωνα με το άρθρο 6, και οι επιχειρήσεις της παρ. 1 που 
δήλωσαν έως την 19η Ιανουαρίου 2021 στοιχεία εσόδων 
στην ηλεκτρονική εφαρμογή “Τα Έσοδά μου”, που λειτουρ-
γεί για τους σκοπούς της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, 
στην πλατφόρμα “myBusinessSupport” της ΑΑΔΕ, οι οποίες 
δεν έχουν υποβάλει έως την ως άνω ημερομηνία την εκδή-
λωση ενδιαφέροντος του προηγούμενου εδαφίου».

2. Στο τέλος της περ. ε) της παρ. 2 του άρθρου 3 της 
υπό στοιχεία ΓΔΟΥ19/25-1-2021 κοινής απόφασης των 
Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
«Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης 
με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρή-

σεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης 
και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά 
τους μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020» (Β΄ 236), 
προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά οι  επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη 
εργασιών από την 1η Νοεμβρίου 2019 έως και την 
29η Φεβρουαρίου 2020, καθώς και από την 1η Αυγού-
στου 2020 έως και την 31η Οκτωβρίου 2020, και οι οποίες 
είτε έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ στις 5-11-2020 έναν από 
τους περιγραφόμενους στο Παράρτημα V, το  οποίο 
και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας υπό 
στοιχεία ΓΔΟΥ19/25-1-2021 κοινής απόφασης των 
Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
(Β΄ 236), ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού 
κατά την 5-11-2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριό-
τητας από τους περιγραφόμενους στο Παράρτημα V, 
όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου 
εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, είναι μεγαλύ-
τερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον 
κύριο ΚΑΔ στις 5-11-2020, είναι επιλέξιμες ανεξαρτή-
τως του κύκλου εργασιών τους ή των ακαθάριστων 
εσόδων τους».

3. Η παρ. 2 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ19/
25-1-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονο-
μικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και 
προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επι-
στρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλή-
γησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης 
της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες 
Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020» (Β΄ 236), αντικαθί-
σταται ως εξής:

«2. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως 8  Φεβρουαρίου 
2021».

4. Στην υπό στοιχεία ΓΔΟΥ19/25-1-2021 κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης 
ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής 
σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της 
εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού 
COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμ-
βριο 2020» (Β΄ 236), προστίθεται Παράρτημα V, σύμφωνα 
με το Παράρτημα της παρούσας, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος αυτής.

5. Οι επιχειρήσεις οι οποίες υπέβαλαν έως την έναρξη 
ισχύος της παρούσας απόφασης, αίτηση σύμφωνα με 
το άρθρο 6 της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ19/25-1-2021 κοινής 
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων (Β΄ 236), η οποία απορρίφθηκε, 
εκ του λόγου ότι δεν είχαν υποβάλει τη σχετική εκδή-
λωση ενδιαφέροντος σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
ΓΔΟΥ1/4-1-2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονο-
μικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β΄ 7), όπως ισχύει, 
δύνανται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση, εφόσον έως την 
19η Ιανουαρίου 2021 δήλωσαν στοιχεία εσόδων στην 
ηλεκτρονική εφαρμογή «Τα Έσοδά μου» που λειτουρ-
γεί στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ. 
Η νέα αίτηση υποβάλλεται εντός της προθεσμίας της 
παρ. 2 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ19/25-1-2021 
(Β΄ 236) κοινής απόφασης.
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01.49.19.02 Εκτροφή γουνοφόρων ζώων (αλεπούς, μινκ, μυοκάστορα, τσιντσιλά και άλλων) 
01.49.3 Παραγωγή ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων προβιών και 

δερμάτων 
14.20 Κατασκευή γούνινων ειδών 
15.11 Κατεργασία και δέψη δέρματος κατεργασία και βαφή γουναρικών 
33.16 Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων 

46.42.11.27 Χονδρικό εμπόριο δεψασμένων η κατεργασμένων γουνοδερμάτων 
46.42.11.40 Χονδρικό εμπόριο ημιετοίμων γουναρικών  
46.42.11.29 Χονδρικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού και άλλων ειδών από γουνόδερμα 

(εκτός από καλύμματα κεφαλιού) 
46.42.11.58 Χονδρικό εμπόριο αποκομμάτων γουναρικών  
46.90.10.06 Χονδρικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης 

47.19 Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Εκμετάλλευση 
καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά (47.19.10.01) και Εκμετάλλευση περίπτερου (47.19.10.02) 

47.41 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και 
λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.42 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα  
47.43 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα  
47.51 Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα  
47.52 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα  
47.53 Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα 

καταστήματα  
47.54 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα  
47.59 Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα 

καταστήματα 
47.61 Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα  

47.62.63 Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών  
47.63 Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα  
47.64 Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα  
47.65 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα  
47.71 Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα  
47.72 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα  
47.75 Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός 

από Λιανικό εμπόριο χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, μαντιλιών και πετσετών καθαρισμού 
προσώπου, τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού, από χαρτί (47.75.76.19)  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Παρατίθεται πίνακας με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που εμπίπτουν στην περ. ε) της 
παρ. 2 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ19/25-1-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής 
σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, 
κατά τους μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020» (Β΄ 236). Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ, συμπεριλαμβάνονται 
όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων, σε περίπτωση πενταψήφιου ΚΑΔ, συμπεριλαμ-
βάνονται όλες οι υποκατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων, κ.ο.κ. 
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47.76 Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών 
ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο αποξηραμένων 
οσπριωδών λαχανικών, αποφλοιωμένων, για σπορά (47.76.77.02), Λιανικό εμπόριο γεωργικών 
σπόρων σε μικροσυσκευασίες (47.76.77.04), Λιανικό εμπόριο δενδρυλλίων και φυτών (εκτός 
καλλωπιστικών φυτών) (47.76.77.05),  Λιανικό εμπόριο ελαιούχων σπόρων π.δ.κ.α. 
(47.76.77.06), Λιανικό εμπόριο ζώντων φυτών, κονδύλων, βολβών και ριζών, μοσχευμάτων και 
παραφυάδων, μυκηλιών μανιταριών (47.76.77.07), Λιανικό εμπόριο καλαμποκιού για σπορά 
(47.76.77.08), Λιανικό εμπόριο κεραμικών ειδών που χρησιμοποιούνται στη γεωργία και για τη 
μεταφορά ή τη συσκευασία αγαθών (47.76.77.09), Λιανικό εμπόριο σπόρων ανθέων και 
καρπών (47.76.77.13), Λιανικό εμπόριο σπόρων ζαχαρότευτλων και σπόρων κτηνοτροφικών 
φυτών (47.76.77.14), Λιανικό εμπόριο σπόρων ηλίανθου, σουσαμιού, κάρδαμου, κράμβης, 
ελαιοκράμβης και σιναπιού, για σπορά (47.76.77.15), Λιανικό εμπόριο σπόρων λαχανικών 
(47.76.77.16), Λιανικό εμπόριο σπόρων πατάτας (47.76.77.17), Λιανικό εμπόριο φρέσκων 
φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, τη φαρμακευτική ή την παραγωγή 
εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων ή για παρόμοιους σκοπούς (47.76.77.18), Λιανικό εμπόριο 
φυσικών χριστουγεννιάτικων δέντρων (47.76.77.19), Λιανικό εμπόριο φυτικών υλών π.δ.κ.α. 
για σπαρτοπλεκτική, παραγέμισμα, βάτες, βαφή ή δέψη, φυτικών προϊόντων π.δ.κ.α. 
(47.76.77.20), Λιανικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων (47.76.78), Λιανικό 
εμπόριο ζώων συντροφιάς και τροφών για ζώα συντροφιάς (47.76.79), καθώς και τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)  

47.77 Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα  
47.78 Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό 

εμπόριο υλικών καθαρισμού (47.78.84), Λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής 
χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας (47.78.85), Λιανικό εμπόριο περουκών και ποστίς 
(47.78.86.24), Λιανικό εμπόριο ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων π.δ.κ.α. (47.78.87), 
Λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α. (47.78.88)  

47.79 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα  
47.82 Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε 

υπαίθριους πάγκους και αγορές  
47.89 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές  
47.99 Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών, με εξαίρεση το Άλλο 

λιανικό εμπόριο πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας εκτός 
καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών (47.99.85), καθώς και του λιανικού εμπορίου 
άλλων τυποποιημένων τροφίμων π.δ.κ.α. μέσω αυτόματων πωλητών (47.99.24.01), του 
λιανικού εμπορίου τυποποιημένων προϊόντων αρτοποιίας μέσω αυτόματων πωλητών 
(47.99.16.01), του λιανικού εμπορίου ροφημάτων μέσω αυτόματων πωλητών (47.99.21.01) και 
του λιανικού εμπορίου τυποποιημένων ειδών ζαχαροπλαστικής μέσω αυτόματων πωλητών 
(47.99.17.01)  

49.31 Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών  
49.39 Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.  
50.10 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών  
50.30 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών  
51.10 Αεροπορικές μεταφορές επιβατών  
51.21 Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων 

52.21.29.02  Υπηρεσίες οδηγού λεωφορείου (μη εκμεταλλευτή) 
52.21.29.03 Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους, λιανικά 
52.21.29.04 Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους, 

χονδρικά 
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52.21.29.05 Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων υπεραστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους 
52.22 Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές  
52.23 Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές 
55.10 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα  
55.20 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής  
55.30 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα  

55.90.13  Υπηρεσίες κλιναμαξών (βαγκόν-λι) και υπηρεσίες ύπνου σε Aλλα μεταφορικά μέσα 
55.90.19  Aλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α. 

56.10 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης  
56.21 Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις  
56.29 Άλλες υπηρεσίες εστίασης, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από 

στρατιωτικές τραπεζαρίες (56.29.20.01)  
56.30 Δραστηριότητες παροχής ποτών  

59.13.11.02 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης κινηματογραφικών ταινιών 
59.14 Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών  

71.20.14 Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών μεταφορών 
74.20 Φωτογραφικές δραστηριότητες 
74.30 Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας 
77.11 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων  
77.21 Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών  
77.22 Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων  
77.29 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης  
77.34 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών    
77.35 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών    

77.39.13 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μοτοσικλετών και τροχόσπιτων 
77.39.19.03 Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων 

79.11 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων  
79.12 Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών  

79.90.32 Υπηρεσίες κρατήσεων για συνεδριακά κέντρα και εκθεσιακούς χώρους 
79.90.39 Υπηρεσίες κρατήσεων για εισιτήρια εκδηλώσεων, υπηρεσίες ψυχαγωγίας και αναψυχής και 

Άλλες υπηρεσίες κρατήσεων π.δ.κ.α. 
82.30 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων  
85.10 Προσχολική εκπαίδευση  
85.51 Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση  
85.52 Πολιτιστική εκπαίδευση  
85.53 Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών  
85.59 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.  

86.90.19.10 Υπηρεσίες οδηγιών διατροφής από ειδικούς που δεν είναι γιατροί 
88.10.11 Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους 
88.10.12 Υπηρεσίες κέντρων ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων 

88.91 Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών με εξαίρεση τα Κέντρα Δημιουργικής 
Απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία (ΚΔΑΠΜΕΑ) (88.91.12) και τις υπηρεσίες κατ 
οίκον φύλαξης μικρών παιδιών (ΚΑΔ 88.91.13.03)  

90.01 Τέχνες του θεάματος  
90.02 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος 
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90.03.11.04 Υπηρεσίες ενορχηστρωτή 
90.03.11.07 Υπηρεσίες μουσουργού 
90.03.11.17 Υπηρεσίες χορογράφου 
90.03.11.18 Υπηρεσίες χορωδού 

90.04 Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες  
91.01 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων   
91.02 Δραστηριότητες μουσείων  
91.03 Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών   
91.04 Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων   
92.00 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα εκτός από Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απ ευθείας (on-

line) σύνδεση (92.00.14), Υπηρεσίες στοιχημάτων σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.21)       
93.11 Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων ως προς τους εσωτερικούς τους χώρους και ως προς 

τους χώρους ομαδικής άθλησης 
93.12 Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων 
93.13 Εγκαταστάσεις γυμναστικής  
93.19 Άλλες αθλητικές δραστηριότητες , με εξαίρεση υπηρεσίες που σχετίζονται με την εκπαίδευση 

κατοικίδιων ζώων συντροφιάς, για κυνήγι και σχετικές δραστηριότητες (93.19.13.03)  
93.21 Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων   
93.29 Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας   

94.99.16 Υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτιστικές και ψυχαγωγικές ενώσεις 
96.02 Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής   
96.04 Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία 

96.09.19.06 Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων  
96.09.19.08 Υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων  
96.09.19.09 Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ) 
96.09.19.12 Υπηρεσίες ιερόδουλου 
96.09.19.16 Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κλπ (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και άλλες 

εκδηλώσεις) 
96.09.19.17 Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing) 

 Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών μονάδων, 
ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και των αερολιμένων της επικράτειας, όπως και τα 
καταστήματα αφορολογήτων ειδών ανά την επικράτεια. 

 Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των 
καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops-in a-shop), 
που βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά, 
εξαιρουμένων των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν 
ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές 

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

 Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2021

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός  Υφυπουργός
Οικονομικών Οικονομικών Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

 Υφυπουργός 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων  Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ   
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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,
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