
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 118082ΕΞ2022/
18.08.2022 απόφασης των Υπουργών Οικονομι-
κών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και 
Μεταφορών και Επικρατείας «Διαδικασία χορήγη-
σης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως 
πρώτη αρωγή, έναντι στεγαστικής συνδρομής, σε 
ιδιοκτήτες που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που 
εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Περιφέρειας Αττι-
κής την 19η Ιουλίου 2022» (Β’ 4417).

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1035451 
ΕΞ2022/21-04-2022 απόφασης του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ανα-
καθορισμός της χωρικής αρμοδιότητας ορισμέ-
νων Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) 
της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης 
(Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό-
δων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 2085).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθ. 129838 ΕΞ 2022 (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 118082ΕΞ2022/

18.08.2022 απόφασης των Υπουργών Οικονομι-

κών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και 

Μεταφορών και Επικρατείας «Διαδικασία χορή-

γησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, 

ως πρώτη αρωγή, έναντι στεγαστικής συνδρο-

μής, σε ιδιοκτήτες που επλήγησαν από τις πυρ-

καγιές που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Περι-

φέρειας Αττικής την 19η Ιουλίου 2022» (Β’ 4417).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 24Α και 24Β του ν. 4797/2021 «Κρατική 

αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρα-
κτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για 
τη στήριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός 

προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση και λοιπές 
επείγουσες διατάξεις» (Α’ 66).

2. Το Κεφ. ΙΑ «Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμμα Δι-
αύγεια» του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Εν-
σωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονι-
κές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και 
τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της 
Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

3. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση 
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).

4. Το άρθρο 13 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133).

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

6. Το ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημο-
σίων Εσόδων» (Α’ 90).

7. Την από 28.07.1978 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομέ-
νου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστά-
σεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις περιοχή Βορείου 
Ελλάδος κ.λπ. και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων» 
η οποία κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
με τον ν. 867/1979 (Α’ 24), καθώς και το άρθρο 10 του 
ν. 2576/1998 (Α’ 25), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
84 του ν. 4313/2014 (Α’ 261).

8. Την από 26.03.1981 Πράξη Νομοθετικού Περιεχο-
μένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκατα-
στάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1981» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του ν. 1190/1981 (Α’ 203).

9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 
(Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Προ-
σωπικού Χαρακτήρα, ΕΕ L 119).
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10. Την παρ. 2β του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (επίσημη εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης C326/26-10-2012) σύμφωνα με 
την οποία «Συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά οι 
ενισχύσεις για την επανόρθωση ζημιών που προκαλού-
νται από θεομηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονότα».

11. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 
17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγορι-
ών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά, 
κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 187/
26-6-2014 σ. 1), και ιδίως τα άρθρα 7, 9, 11, 12 και 50 
αυτού.

12. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 702/2014 της Επιτροπής της 
25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγο-
ριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασο-
κομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την 
εσωτερική αγορά, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 
108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ L 193/1-7-2014 σ. 1), και ιδίως τα άρθρα 7, 
9, 12, 13 και 30 αυτού.

13. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1388/2014 της Επιτροπής 
της 16ης Δεκεμβρίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων 
κατηγοριών ενισχύσεων σε επιχειρήσεις που δραστηριο-
ποιούνται στην παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπο-
ρία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας συμβατών 
με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 
και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (EE L 369 της 24/12/2014 σελ. 37), και ιδίως τα 
άρθρα 7,9,12,13 και 44 αυτού.

14. Τον ορισμό της «Επιχείρησης» σύμφωνα με το 
άρθρο 1 του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 
651/2014, του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014 και του Κανονι-
σμού 1388/2014 «Επιχείρηση θεωρείται κάθε οντότητα, 
ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονο-
μική δραστηριότητα. Σε αυτές περιλαμβάνονται ειδικό-
τερα αυτοαπασχολούμενα άτομα και οικογενειακές επι-
χειρήσεις που ασκούν βιοτεχνική ή άλλη δραστηριότητα, 
καθώς και προσωπικές εταιρείες ή ενώσεις προσώπων 
που ασκούν τακτικά μια οικονομική δραστηριότητα».

15. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).

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

17. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

18. 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).

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

20. Το π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του 
χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισί-
ου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α’ 103).

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

22. Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151), σε συνδυασμό με 

το άρθρο 14 του π.δ. 84/2019 (Α’ 123), καθώς και του 
π.δ. 46/2021 «Τροποποίηση του π.δ. 123/2017 «Οργα-
νισμός του Υπουργείου υποδομών και Μεταφορών» 
(Α’ 151)» (Α’ 119).

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

24. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όρ-
γανα» (Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

25. Την υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

26. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό 
Επικρατείας» (Β’ 2902).

27. Την υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουρ-
γού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

28. Την υπ’  αρ. 51875/07.05.2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

29. Την υπ’ αρ. 339/18.07.2019 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, 
Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

30. 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 υπ’ αρ. 5294/2020 απόφαση Υπουργού 
Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

31. Τις υπ’ αρ. 80877/16.08.2022 και 81112/18.08.2022 
αποφάσεις του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
(ΑΔΑ: ΡΨΧ046ΜΤΛΡ-ΗΘΧ και Ψ4ΝΚ46ΜΤΛΡ-ΛΤΡ).

32. Την υπό στοιχεία 254809/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α325/
09.08.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών 
και Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση 
στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των 
ζημιών σε κτήρια από την πυρκαγιά της 19ης Ιουλίου 
2022 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Βορείου 
Τομέα Αθηνών και Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας 
Αττικής» (Β’ 4332).

33. Την υπό στοιχεία 264492/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α325/
25.08.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών 
και Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση 
στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των 
ζημιών σε κτήρια από την πυρκαγιά της 24ης Ιουλίου 
2022 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, 
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (Β’ 4689).
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34. Την υπό στοιχεία 263993/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α325/
19.08.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών 
και Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση 
στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζη-
μιών σε κτήρια από την πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2022 
σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, της 
Περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου.» (Β’ 4690).

35. Την υπό στοιχεία 264469/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α325/
25.08.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών 
και Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση 
στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των 
ζημιών σε κτήρια από την πυρκαγιά της 20ης Ιουλίου 
2022 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής 
Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής» (Β’ 4691).

36. Την υπό στοιχεία 116189ΕΞ2022/12.08.2022 από-
φαση του Υπουργού Οικονομικών «Ένταξη της Πράξης 
«Κρατική Αρωγή σε πληγέντες από τις πυρκαγιές Ιου-
λίου 2022 ΠΕ Β.Τ. Αθηνών & ΠΕ Αν. Αττικής» με Κωδι-
κό ΟΠΣ 5185558 στο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Β) ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΩΓΗ 2021-2025»» (ΑΔΑ: 
Ψ808Η-ΤΚΖ).

37. Την υπό στοιχεία 116184 ΕΞ 2022/12.08.2022 από-
φαση του Υπουργού Οικονομικών «Ένταξη της Πράξης 
«Κρατική Αρωγή σε πληγέντες από την πυρκαγιά 20 
Ιουλίου 2022 ΠΕ Δ. Αττικής» με Κωδικό ΟΠΣ 5185556 
στο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Β) 
ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΩΓΗ 2021-2025»» (ΑΔΑ: ΨΓ0ΗΗ-8Ν5).

38. Την υπό στοιχεία 116192 ΕΞ 2022/12.08.2022 από-
φαση του Υπουργού Οικονομικών “Ένταξη της Πράξης 
«Κρατική Αρωγή σε πληγέντες από την πυρκαγιά 23 
Ιουλίου 2022 ΠΕ Λέσβου» με Κωδικό ΟΠΣ 5185557 στο 
«ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Β) ΚΡΑ-
ΤΙΚΗ ΑΡΩΓΗ 2021-2025»” (ΑΔΑ: ΨΓΟΓΗ-ΖΒ6).

39. Την υπό στοιχεία 116594 ΕΞ 2022/16.08.2022 από-
φαση του Υπουργού Οικονομικών «Ένταξη της Πράξης 
«Κρατική Αρωγή σε πληγέντες από την πυρκαγιά 24 
Ιουλίου 2022 ΠΕ Ηλείας» με Κωδικό ΟΠΣ 5185559 στο 
«ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Β) ΚΡΑ-
ΤΙΚΗ ΑΡΩΓΗ 2021-2025»» (ΑΔΑ: ΨΙΒ5Ν-ΓΗΒ).

40. Την υπ’ αρ. 3981/25.02.2020 απόφαση του Υπουρ-
γού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης 
Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων 
Φορέων» (Β’ 762).

41. Την υπ’ αρ. 13535/29.03.2021 εγκύκλιο του Υπουρ-
γείου Δικαιοσύνης «Διαδικασία έκδοσης Ενιαίου Πιστο-
ποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας» (ΑΔΑ: Ω1Α2Ω-
41Τ).

42. Την υπ’ αρ. 109/12.03.2019 πράξη του Διοικητή της 
Τράπεζας της Ελλάδος.

43. Την υπό στοιχεία Α955/27.07.2022 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυ-
ξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστα-
σίας του Δήμου Πεντέλης της Περιφερειακής Ενότητας 
Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 
6ΠΣ546ΝΠΙΘ-ΧΥΘ).

44. Την υπό στοιχεία Α883/22.07.2022 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κή-

ρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προ-
στασίας του Δήμου Παλλήνης της Περιφερειακής Ενότη-
τας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 
6Β8Δ46ΝΠΙΘ- ΨΑΠ).

45. Την υπό στοιχεία Α882/22.07.2022 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξη 
σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας 
της Δημοτικής Ενότητας Πικερμίου του Δήμου Ραφήνας-
Πικερμίου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Ατ-
τικής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: ΡΞ1Υ46ΝΠΙΘ-11Σ).

46. Την υπό στοιχεία Α887/22.07.2022 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κή-
ρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προ-
στασίας του Δήμου Μεγαρέων της Περιφερειακής Ενό-
τητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 
9ΡΨ946ΝΠΙΘ-ΣΥ1).

47. Την υπό στοιχεία Α1006/29.07.2022 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυ-
ξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστα-
σίας των Δημοτικών κοινοτήτων Κρεστένων, Μακρισίων, 
Βρίνας, Σκυλλουντίας, Γραίκα και Καλλικώμου του Δή-
μου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων, της Περιφερειακής Ενό-
τητας Ηλείας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: 
ΨΦ1146ΝΠΙΘ-Ξ27).

48. Την υπό στοιχεία Α1044/01.08.2022 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυ-
ξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστα-
σίας της Δημοτικής Ενότητας Πολυχνίτου του Δήμου Δυ-
τικής Λέσβου της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (ΑΔΑ: Ρ96Ι46ΝΠΙΘ-ΚΚ4).

49. Την ανάγκη στήριξης φυσικών και νομικών προ-
σώπων και νομικών οντοτήτων που περιέρχονται σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των πυρκαγιών 
που εκδηλώθηκαν στις περιοχές της Περιφέρειας Αττικής 
την 19η και 20η Ιουλίου 2022, της Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου την 23η Ιουλίου 2022 και της Περιφέρειας Δυτι-
κής Ελλάδας την 24η Ιουλίου 2022.

50. Τις από 03.08.2022 εισηγήσεις της Κυβερνητικής 
Επιτροπής Κρατικής Αρωγής.

51. Την από 12.09.2022 εισήγηση του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για τα 
θέματα αρμοδιότητας της ΑΑΔΕ.

52. Το υπό στοιχεία 116193ΕΞ2022/12.08.2022 έγγρα-
φο και το από 8-9-22 ηλεκτρονικό μήνυμα του Τμήματος 
Κρατικών Ενισχύσεων της Διεύθυνσης Εποπτευόμενων 
Φορέων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσι-
ών του Υπουργείου Οικονομικών.

53. Την υπό στοιχεία 127241ΕΞ2022/08.09.2022 εισή-
γηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Οικονομικών.

54. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης προκαλείται δαπάνη για το τρέχον οικονομικό 
έτος, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιοριστεί 
και εξαρτάται από πραγματικά δεδομένα, σε βάρος 
της ΣΑNA 851 (2022ΝΑ85100000, 2022ΝΑ85100001, 
2022ΝΑ85100002, 2022ΝΑ85100003) του Προϋπολο-
γισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικο-
νομικών, αποφασίζουμε:
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Άρθρο μόνο
Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 118082ΕΞ2022/

18.08.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών 
και Επικρατείας «Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης 
οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι στεγα-
στικής συνδρομής, σε ιδιοκτήτες που επλήγησαν από 
τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Περι-
φέρειας Αττικής την 19η Ιουλίου 2022» (Β’ 4417), ως εξής:

1. Η παρ. 1 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με την παρούσα απόφαση χορηγείται έκτακτη εφά-

παξ ενίσχυση, ως πρώτη αρωγή, σε πληγέντα φυσικά και 
νομικά πρόσωπα από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν

α) την 19η και 20η Ιουλίου 2022 στις κάτωθι περι-
οχές της Περιφέρειας Αττικής, για τις οποίες έχουν 
εκδοθεί αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής 
Προστασίας για την κήρυξή τους σε κατάσταση Έκτα-
κτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας και οι υπό στοι-
χεία 254809/ΔΑΕΦΚ- ΚΕ/Α325/09.08.2022 (Β’ 4332) και 
264469/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α325/25.08.2022 (Β’ 4691) κοινές 
αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφο-
ρών για την οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής και τη 
χορήγηση στεγαστικής συνδρομής:

- Δημοτική Κοινότητα Πικερμίου της Δημοτικής Ενό-
τητας Πικερμίου του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου της 
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής,

- Δημοτική Κοινότητα Ανθούσης της Δημοτικής Ενότη-
τας Ανθούσης, Δημοτική Κοινότητα Γέρακα της Δημοτι-
κής Ενότητας Γέρακα και Δημοτική Κοινότητα Παλλήνης 
της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης 
της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής,

- Δημοτική Κοινότητα Πεντέλης της Δημοτικής Ενότη-
τας Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης της Περιφερειακής 
Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών και

- Δημοτική Κοινότητα Μεγαρέων της Δημοτικής Ενό-
τητας Μεγαρέων του Δήμου Μεγαρέων της Περιφερει-
ακής Ενότητας Δυτικής Αττικής,

β) την 23η Ιουλίου 2022 στην κάτωθι περιοχή της Περι-
φέρειες Βορείου Αιγαίου για την οποία έχει εκδοθεί από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για 
την κήρυξή της σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολι-
τικής Προστασίας και η υπό στοιχεία 263993/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- 
Κ.Ε./Α325/19.08.2022 (Β’  4690) κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών για την 
οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής και τη χορήγηση 
στεγαστικής συνδρομής:

- Δημοτική Κοινότητα Βρίσας της Δημοτικής Ενότητας 
Πολιχνίτου του Δήμου Δυτικής Λέσβου της Περιφερεια-
κής Ενότητας Λέσβου,

γ) την 24η Ιουλίου 2022 στις κάτωθι περιοχές της Περι-
φέρειας Δυτικής Ελλάδας, για τις οποίες έχει εκδοθεί από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για 
την κήρυξή τους σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτι-
κής Προστασίας και η υπό στοιχεία 264492/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε./
Α325/25.8.2022 (Β’ 4689) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και 
Υποδομών και Μεταφορών για την οριοθέτηση της πλη-
γείσας περιοχής και τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής:

- Δημοτική Κοινότητα Κρεστένων της Δημοτικής Ενό-
τητας Σκιλλούντος του Δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων 
της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.».

2. Η περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 2 αντικαθίσταται 
ως εξής;

«2. Οι δικαιούχοι της προηγούμενης παραγράφου πρέ-
πει να πληρούν τα κάτωθι κριτήρια σωρευτικά:

α) Είναι ιδιοκτήτες κτιρίου το οποίο βρίσκεται σε περιοχές 
του άρθρου 1 που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές που εκ-
δηλώθηκαν την 19η και 20η Ιουλίου 2022 στην Περιφέρεια 
Αττικής, την 23η Ιουλίου 2022 στην Περιφέρεια Βορείου 
Αιγαίου και την 24η Ιουλίου 2022 στην Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδας, για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποφάσεις του Γενι-
κού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξή τους 
σε κατάσταση έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας 
και οι υπό στοιχεία 254809/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α325/09.08.2022 
(Β’ 4332), 264469/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε./Α325/25.08.2022 (Β’ 4691), 
263993/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α325/19.08.2022 (Β’  4690) και 
264492/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α325/25.8.2022 (Β’ 4689) και κοινές 
αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών 
για την οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής και τη χορή-
γηση στεγαστικής συνδρομής.».

3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 αντικα-
θίσταται ως εξής:

«2.Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως και την 5η Οκτωβρί-
ου 2022».

4. Η παρ. 3 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Κατά την αίτηση, προσυμπληρώνονται τα ακί-

νητα (ενδεικτικά ΑΤΑΚ, περιγραφικά στοιχεία ακινή-
του, ποσοστό συνιδιοκτησίας, εμπράγματο δικαίωμα) 
από την τρέχουσα περιουσιακή κατάσταση, όπως 
αυτά έχουν διαμορφωθεί από την τελευταία δήλωση 
Ε9 και σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην 
παρ. 1 του άρθρου 2, τα οποία ευρίσκονται στις πληγεί-
σες περιοχές από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την 
19η και 20η Ιουλίου 2022 στην Περιφέρεια Αττικής, την 
23η Ιουλίου 2022 στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και 
την 24η Ιουλίου 2022 στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 
και ο αιτών δηλώνει:

α) ότι είναι ιδιοκτήτης κτιρίου, κατά πλήρη ή ψιλή κυ-
ριότητα, που ευρίσκεται σε περιοχή που έχει πληγεί από 
τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την 19η και 20η Ιουλί-
ου 2022 στην Περιφέρεια Αττικής, την 23η Ιουλίου 2022 
στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και την 24η Ιουλίου 
2022 στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, για την οποία 
έχει εκδοθεί απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής 
Προστασίας για την κήρυξή της σε κατάσταση Έκτακτης 
Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας και οι υπό στοιχεία 254809/
ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α325/09.08.2022 (Β’ 4332), 264469/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-
Κ.Ε./Α325/25.08.2022 (Β’  4691), 263993/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./
Α325/19.08.2022 (Β’  4690) και 264492/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./
Α325/25.8.2022 (Β’ 4689) κοινές αποφάσεις των Υπουργών 
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και 
Υποδομών και Μεταφορών για την οριοθέτηση της πληγεί-
σας περιοχής και τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής, το 
οποίο έχει ελεγχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουρ-
γείου Υποδομών και Μεταφορών και έχει κριθεί:

αα) επικίνδυνο για χρήση («ΚΟΚΚΙΝΟ») σύμφωνα με 
το δελτίο επανελέγχου, επικινδύνως ετοιμόρροπο σύμ-
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φωνα με Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρ-
ροπου Κτιρίου ή ολοσχερώς κατεστραμμένο σύμφωνα 
με Έκθεση Αυτοψίας Ολοσχερώς Κατεστραμμένου Κτι-
ρίου, στην περ. α των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 ή

ββ) προσωρινά ακατάλληλο για χρήση («ΚΙΤΡΙΝΟ») 
σύμφωνα με το δελτίο επανελέγχου ή την Έκθεση Αυτο-
ψίας, στην περ. β των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3,

β) ότι τα κτίρια για τα οποία υποβάλλεται η αίτηση 
έχουν υποστεί βλάβες από τις ως άνω πυρκαγιές,

γ) εφόσον πρόκειται για επαγγελματικές κτιριακές 
εγκαταστάσεις αν:

αα) έχουν υποστεί βαριές βλάβες που τις καθιστούν 
επικίνδυνες για χρήση ή ολοσχερώς κατεστραμμένες ή

ββ) έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες που καθιστούν 
προσωρινά ακατάλληλες για χρήση ή 

γγ) δεν έχουν υποστεί σοβαρές ή βαριές βλάβες ως 
ανωτέρω,

δ) εφόσον πρόκειται για κατοικία ή λοιπά μη επαγγελ-
ματικής χρήσης κτίρια, αν 

αα) έχουν υποστεί βαριές βλάβες που τα καθιστούν 
επικίνδυνα για χρήση ή

ββ) έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες που τα καθιστούν 
προσωρινά ακατάλληλα για χρήση ή 

γγ) δεν έχουν υποστεί σοβαρές ή βαριές βλάβες ως 
ανωτέρω,

ε) για κάθε ακίνητο της αίτησης αν είναι κενό ή εγκα-
ταλελειμμένο ή αν ιδιοχρησιμοποιείται ή αν είναι μισθω-
μένο ή αν είναι σε παραχώρηση χρήσης,

στ) το κτίριο δεν βρίσκεται σε δασικές και αναδα-
σωτέες εκτάσεις, σε αιγιαλό ή ρέματα, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις και δεν ήταν 
πρόχειρη κατασκευή.

ζ) ότι πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 24Α και 
24Β του ν. 4797/2021 και

η) τον αριθμό του Δελτίου Επανελέγχου του ακινήτου 
ή της Έκθεσης Αυτοψίας ή του Πρωτοκόλλου Επικινδύ-
νως Ετοιμόρροπου Κτιρίου του Υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών, επισυνάπτοντας το αντίστοιχο δελτίο 
ή Έκθεση ή Πρωτόκολλο».

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί 

 Αναπληρωτής
Οικονομικών Υπουργός Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

 Υφυπουργός
Υφυπουργός Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Υπουργός Υποδομών 
και Μεταφορών Επικρατείας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

    Αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α1085549 ΕΞ 2022  (2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1035451 

ΕΞ2022/21-04-2022 απόφασης του Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ανακα-

θορισμός της χωρικής αρμοδιότητας ορισμέ-

νων Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) 

της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης 

(Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό-

δων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 2085).

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Κεφ. Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 

«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα των 
παρ. 1 και 3 του άρθρου 6, της περ. ββ’ της υποπαρ. θ’ της 
παρ. 4 και των παρ. 1 και 5 του άρθρου 14, των άρθρων 
2, 7, 37 και των παρ. 2 έως και 5 του άρθρου 41 αυτού,

β) του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133), 

γ) του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 170),

δ) του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α’ 87),

ε) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/
23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738),

στ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1035451 ΕΞ2022/
21-04-2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της χωρι-
κής αρμοδιότητας ορισμένων Δημόσιων Οικονομικών 
Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής 
Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’  2085), όπως τροποποιήθηκε με 
την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1038031 ΕΞ2022/05-05-2022 
(Β’ 2199) όμοια.

2. Τις συστατικές πράξεις των Δ.Ο.Υ., όπως ισχύουν, στις 
οποίες καθορίζεται και η χωρική αρμοδιότητα αυτών.

3. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1101923 ΕΞ 2016/06-07-
2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσό-
δων του Υπουργείου Οικονομικών, «Ανακαθορισμός 
της κατά τόπον αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ.» (Β’ 2108), σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. γ’ της παρ. 3 
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

4. Την υπ’ αρ. 1 της 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 τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του 
άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/
3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης 
της ΑΑΔΕ και υπ’ αρ. 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) 
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του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.».

5. Την ανάγκη ανακαθορισμού του χρόνου έναρξης 
ισχύος της τροποποιούμενης απόφασης ως προς την 
μεταγραφή των φορολογουμένων στη νέα Δ.Ο.Υ.

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπο-
λογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(ΑΑΔΕ), αποφασίζουμε:

Α. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1035451 
ΕΞ2022/21-04-2022 απόφασή μας «Ανακαθορισμός της 
χωρικής αρμοδιότητας ορισμένων Δημόσιων Οικονο-
μικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φο-
ρολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 2085) και ειδικότερα αντι-
καθιστούμε την υποπαρ. 2 της παρ. Α’ αυτής, ως εξής:

«2- Η μεταγραφή των φορολογουμένων στη νέα Δ.Ο.Υ., 
στην οποία αυτοί θα υπάγονται, θα πραγματοποιηθεί 
κεντρικά από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, από τις 
18 έως 21 Νοεμβρίου 2022».

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1035451 
ΕΞ2022/21-04-2022 (Β’ 2085) απόφαση, όπως τροποποι-
ήθηκε με την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1038031 ΕΞ2022/
05-05-2022 (Β’ 2199) όμοια.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   
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*02048591409220008*

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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