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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
13 Ιουνίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Α. 1139
Τροποποίηση της ΠΟΛ.1162/2018 (Β’ 3579) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης
Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής
μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου».
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του ν. 4174/2013
(Α’ 170), περί παροχής πληροφοριών από τρίτους, όπως
ισχύουν,
β) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016
(Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1
του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν,
γ) του άρθρου 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), με το οποίο
κυρώνεται η από 20.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση
των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της
αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» και ιδιαίτερα του
δεύτερου άρθρου αυτής, όπως ισχύει και του άρθρου
26 του ίδιου νόμου για την επέκταση της μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων και μισθώσεων
κύριας κατοικίας,
δ) του άρθρου 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), με το οποίο
κυρώνεται η από 30.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID- 19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»
και του άρθρου 3 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), όπως ισχύουν
για τη μείωση μισθώματος για μισθώσεις ναυτικών και
εξαρτημένων μελών - φοιτητών,
ε) του άρθρου 4 του ν. 4690/2020 (Α’ 104),
στ) της υπ΄ αρ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017
(Β’ 968 και Β’ 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» όπως
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.
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2. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ.18) πράξη του
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό
με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την υπ΄αρ.
39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου
Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» και την υπ΄αρ. 5294 ΕΞ 2020/17.1.2020
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων».
3. Την ΠΟΛ.1162/2018 (Β’ 3579) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών
Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση
ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου».
4. Την ανάγκη βελτίωσης της εφαρμογής για την υποβολή της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης» και της «Δήλωσης Covid».
5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την ΠΟΛ.1162/2018 (Β’ 3579) απόφαση
του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας
με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω
διαδικτύου» ως εξής:
Άρθρο 1
Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του
άρθρου 1 της ΠΟΛ.1162/2018 (Β’ 3579) απόφασης του
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. αντικαθίστανται ως εξής:
«Σε περίπτωση λύσης της μίσθωσης, ο εκμισθωτής
υποχρεούται να δηλώνει τη λύση αυτής μέχρι το τέλος
του επόμενου μήνα από τη λύση της, διαφορετικά η
συμφωνία της μίσθωσης θεωρείται ότι είναι σε ισχύ».
Άρθρο 2
Στις παραγράφους 2 και 4.β του άρθρου 1, καθώς και
στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της
ΠΟΛ.1162/2018 (Β’ 3579) απόφασης του Διοικητή της
Α.Α.Δ.Ε. οι λέξεις «για σκοπούς Βραχυχρόνιας Διαμονής»
αντικαθίστανται με τις λέξεις «με σκοπό τη βραχυχρόνια
μίσθωση».
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Άρθρο 3
Τα «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Ι & ΙΙ» των άρθρων 3 και 4 της
ΠΟΛ.1162/2018 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε
αντικαθίστανται από τα συνημμένα «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Ι,
ΙΙ» της παρούσας.
Άρθρο 4
Προστίθεται νέο άρθρο 9 και το υπάρχον αναριθμείται
σε 10.
Το νέο άρθρο έχει ως εξής:
«1. Για συμφωνίες μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, αρχικές ή τροποποιητικές, λόγω σιωπηρής παράτασης αυτών
ή λόγω μεταβολής του όρου της συμφωνίας μίσθωσης
που αφορά στο ποσό του μισθώματος, οι οποίες είναι σε
ισχύ μέχρι και την 12η Ιουνίου 2020 και για τις οποίες δεν
έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά «Δήλωση Πληροφοριακών
Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», η εν λόγω
δήλωση υποβάλλεται μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2020
χωρίς την επιβολή κυρώσεων. Η υποχρέωση αυτή καταλαμβάνει και μισθώσεις οι οποίες έχουν συναφθεί πριν την
01.01.2014, για τις οποίες μέχρι σήμερα δεν υπήρχε υποχρέωση υποβολής «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων
Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας». Σε αυτές τις περιπτώσεις
δηλώνονται όλα τα πληροφοριακά στοιχεία της σύμβασης
μίσθωσης όπως ισχύει κατά την 12η Ιουνίου 2020.
2. Σε περίπτωση που συμφωνία μίσθωσης, για την οποία
έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά ή έχει κατατεθεί στη Δ.Ο.Υ.
«Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», έχει λυθεί μέχρι την 12η Ιουνίου 2020,
ο εκμισθωτής υποχρεούται να δηλώσει μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2020 την ημερομηνία της λύσης, διαφορετικά
η συμφωνία της μίσθωσης θεωρείται ότι είναι σε ισχύ.».
Άρθρο 5
Μετά το άρθρο 10 προστίθεται νέο άρθρο 11, το οποίο
έχει ως εξής:
«1. Εκμισθωτές ακινήτων, των οποίων το μίσθωμα έχει
μειωθεί κατά 40% με βάση τις ισχύουσες διατάξεις που
αφορούν μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
και προκειμένου να υλοποιηθούν οι ευνοϊκές ρυθμίσεις
που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, υποβάλλουν δήλωση περί μεταβολής του μισθώματος για τους
μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο, κατά περίπτωση,
«Δήλωση Covid», μέχρι την 22η Ιουνίου 2020. Για τυχόν
μεταγενέστερη μείωση του μισθώματος λόγω μέτρων
που λαμβάνονται συνεπεία της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, οι εκμισθωτές πρέπει να υποβάλλουν
σχετική «Δήλωση Covid» αρχική ή τροποποιητική μέχρι
την εικοστή ημέρα του μήνα που αφορά η μείωση.
Μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της
«Δήλωσης Covid», ο εκμισθωτής δύναται να προβαίνει
σε τροποποίηση της δήλωσης.
Στη «Δήλωση Covid» τα στοιχεία εκμισθωτή, συνεκμισθωτή, μισθωτή καθώς και τα στοιχεία ακινήτου, θα ανακτώνται από την τελευταία «Δήλωση Πληροφοριακών
Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας». Περαιτέρω,
ο εκμισθωτής πρέπει να συμπληρώνει, κατά περίπτωση,
τα κάτωθι στοιχεία:
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- Χρήση μίσθιου - Κατοικία φοιτητή εξαρτώμενου μέλους
- Χρήση μίσθιου - Κύρια κατοικία στην οποία μισθωτής είναι εργαζόμενος και έχει ανασταλεί η σύμβαση
εργασίας του
- Χρήση μίσθιου - Κύρια κατοικία στην οποία ο/η σύζυγος/Μέρος Συμφώνου Συμβίωσης (Μ.Σ.Σ.) του μισθωτή
είναι εργαζόμενος και έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας του
- Χρήση μίσθιου - Επαγγελματική στέγη
- Χρήση μίσθιου - Κύρια κατοικία ναυτικού
- Το μηνιαίο μίσθωμα πριν τη μείωση
- Το ποσό του μισθώματος μετά τη μείωση
- Το μήνα που αφορά η μείωση.
2. Μετά την οριστικοποίηση υποβολής της δήλωσης,
εκτυπώνεται «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ COVID»
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ III), η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των
πληροφοριών, που καταχώρησε ο χρήστης και η οποία
αποτελεί αποδεικτικό υποβολής των πληροφοριακών
στοιχείων της «Δήλωσης Covid».
3. Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά αρχική ή τροποποιητική «Δήλωση Πληροφοριακών
Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», πρέπει να
προηγηθεί της «Δήλωσης Covid» η υποβολή της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης
Περιουσίας», χωρίς την επιβολή κυρώσεων, μέχρι την
22η Ιουνίου 2020, στην οποία δηλώνονται τα στοιχεία
της συμφωνίας μίσθωσης, όπως αυτά ίσχυαν πριν τη
μείωση του μισθώματος.
4. Οι μισθωτές έχουν υποχρέωση αποδοχής της «Δήλωσης Covid» για τους μήνες Μάρτιο έως και Ιούνιο, κατά περίπτωση, που υποβάλλονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, μέχρι
την 26η Ιουνίου 2020. Για τυχόν μεταγενέστερη μείωση του
μισθώματος, η αποδοχή της δήλωσης από τους μισθωτές
υποβάλλεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης από τον
εκμισθωτή. Η υποβολή της δήλωσης και η αποδοχή αυτής δεν θίγουν τυχόν αμφισβητούμενα δικαιώματα μεταξύ
των μερών. Εάν δεν υποβληθεί δήλωση αποδοχής κατά τα
ανωτέρω, μετά την παρέλευση της σχετικής προθεσμίας,
θεωρείται ότι αυτή έχει γίνει αποδεκτή από τον μισθωτή.
Δηλώσεις μη αποδοχής που υποβάλλονται μετά την ως άνω
προθεσμία δεν κωλύουν τη χορήγηση των ευεργετημάτων
και δύναται για αυτές να διενεργηθεί διασταύρωση και να
οδηγηθούν σε έλεγχο σε μεταγενέστερο χρόνο.
5. Υποχρέωση υποβολής και αποδοχής της «Δήλωσης Covid» υπάρχει και στις περιπτώσεις που έχει ήδη
υποβληθεί τροποποιητική «Δήλωση Πληροφοριακών
Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» για τη μείωση του μισθώματος.
6. Σε όσες περιπτώσεις είναι αδύνατη η ηλεκτρονική
υποβολή της δήλωσης περί μεταβολής του μισθώματος,
σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ.6 του άρθρου 3 της
ΠΟΛ.1162/2018 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.,
η υποβολή της «Δήλωσης Covid» γίνεται χειρόγραφα
στη Δ.Ο.Υ. φορολογίας του εκμισθωτή με συμπλήρωση
ειδικού εντύπου δήλωσης, όπως στο συνημμένο «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ IV», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας. Η ως άνω χειρόγραφη δήλωση υποβάλλεται
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υπογεγραμμένη και από τον μισθωτή με θεωρημένο το
γνήσιο της υπογραφής αυτού, παραλαμβάνεται από την
αρμόδια Δ.Ο.Υ., καταχωρείται σε χειρόγραφο βιβλίο και
στη συνέχεια αποστέλλεται στην ΔΑΦΕ με ηλεκτρονικό
τρόπο.
7. Η «Δήλωση Covid» στις περιπτώσεις συνιδιοκτησίας,
υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη που έχει υποβάλλει τη
«Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας».
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Μετά την οριστικοποίηση της υποβολής, το αποδεικτικό υποβολής επέχει θέση δήλωσης και για τους λοιπούς
συνιδιοκτήτες».
Άρθρο 6
Κατά τα λοιπά ισχύει η ΠΟΛ.1162/2018 (Β’ 3579) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ȰɌɀ

ȰɌɀ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ʐʋʉɶʌɲʔɼʎ
ʍʐʅʔʘʆɻʏɿʃʉʑ

ɹʘʎ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ʄʑʍɻʎ ʅʀʍɽʘʍɻʎ

ɲʋʊ

ȳ. ɇʏʉɿʖɸʀɲ ʅʀʍɽʘʍɻʎ
ȴɿɳʌʃɸɿɲ ʅʀʍɽʘʍɻʎ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Ɂɲɿ ………. Ʉʖɿ………….
ɇʏʉ ʍʐʅʔʘʆɻʏɿʃʊ ʐʋɳʌʖɸɿ ʊʌʉʎ ʋʉʐ ɲʋɲɶʉʌɸʑɸɿ ʏɻʆ ʐʋɸʃʅʀʍɽʘʍɻ ɼ ʏɻʆ ʋɲʌɲʖʙʌɻʍɻ ʖʌɼʍɻʎ;
ɇʏʉ ʍʐʅʔʘʆɻʏɿʃʊ ʐʋɳʌʖɸɿ ʊʌʉʎ ʋʉʐ ɸʋɿʏʌɹʋɸɿ ʍʏʉʆ ʅɿʍɽʘʏɼ ʆɲ ʍʐʍʏɼʆɸɿ Ɂ.Ʌ. ʍʏɲ ʉʋʉʀɲ ɽɲ ʍʐʅʅɸʏɹʖɸɿ ʃɲɿ ʉ ʀɷɿʉʎ, ɼ ʏɻʆ ʋʌʊʍʄɻʗɻ
ʍʐʆɸʏɲʀʌʉʐ;
Ɂɲɿ ……….. Ʉʖɿ…………
ȵɳʆ ɻ ʅʀʍɽʘʍɻ ɲʋʉʏɸʄɸʀ ʍʐʆɹʖɸɿɲ ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɻʎ ʍʐʅʋʄɻʌʙʍʏɸ
Ȱʌɿɽʅʊʎ ʋʌʘʏ.ɲʌʖɿʃɼʎ:
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ʐʋʉɴʉʄɼʎ:
ȴ.Ƀ.ɉ ʐʋʉɴʉʄɼʎ:
ȵɳʆ ʋʌʊʃɸɿʏɲɿ ɶɿɲ ʐʋɸʃʅʀʍɽʘʍɻ ʍʐʅʋʄɻʌʙʍʏɸ:
Ȱʌɿɽʅʊʎ ʋʌʘʏ.ɲʌʖɿʃɼʎ:
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ʐʋʉɴʉʄɼʎ:
ȴ.Ƀ.ɉ ʐʋʉɴʉʄɼʎ:

Ɂɲɿ ………. Ʉʖɿ………….
Ɂɲɿ ………. Ʉʖɿ………….

ɇʐʆʉʄɿʃʊ ʅɻʆɿɲʀʉ ʅʀʍɽʘʅɲ

Ȼɷɿʊʏɻʏɲ ɷɻʄʉʑʆʏʉʎ (1)

ɇʏʉ ʍʐʅʔʘʆɻʏɿʃʊ ʐʋɳʌʖɸɿ ʊʌʉʎ ʋʉʐ ɸʋɿʏʌɹʋɸɿ ʍʏʉʆ ʅɿʍɽʘʏɼ ʆɲ ɸʃʅɿʍɽʙʆɸɿ ʏʉ ɲʃʀʆɻʏʉ ʅɹʍʘ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼʎ ʋʄɲʏʔʊʌʅɲʎ
ɴɳʍɸɿ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 111, ʆ.4446/2016
Ɉʉ ʅʀʍɽʘʅɲ ʋʌʉʍɷɿʉʌʀɺɸʏɲɿ ʍɸ ɸʀɷʉʎ ɼ ʋʉʍʉʍʏʊ;

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȑȞĮȡȟȘȢ ȝȓıșȦıȘȢ

ʋʉʍʉʍʏʊ

Ȳ. ɇʏʉɿʖɸʀɲ ɀɿʍɽʘʏʙʆ
Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ/ɸʋʘʆʐʅʀɲ

Ȱ. ɇʏʉɿʖɸʀɲ ȵʃʅɿʍɽʘʏɼ
Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ/ɸʋʘʆʐʅʀɲ

Ȱʌɿɽʅʊʎ ɷɼʄʘʍɻʎ:
ȴȸȿɏɇȸ ɅȿȸɆɃɌɃɆȻȰȾɏɁ ɇɈɃȻɍȵȻɏɁ ɀȻɇȺɏɇȸɇ ȰȾȻɁȸɈȸɇ ɅȵɆȻɃɉɇȻȰɇ

ȵʀɷʉʎ ʅʀʍɽʘʍɻʎ (2)

ɲ/ɲ

ɲ/ɲ

ȴ.Ƀ.ɉ.

“ɉɅɃȴȵȻȳɀȰ I”

23052
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ɲʌɿɽʅʊʎ ʋɲʌʉʖɼʎ ȴȵȸ

Ɂʉʅʊʎ

ȴɼʅʉʎ

ɇɻʅɸɿʙʍɸɿʎ

ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɹʃɷʉʍɻʎ

ʉ/ɻ ʋɲʌɲʄɲɴ……..

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ

ɲʌɿɽʅʊʎ ɲʍʔɲʄɸʀɲʎ

ɸʋɿʔɳʆɸɿɲ
m2

ɲʌɿɽʅʊʎ

ʊʌʉʔʉʎ

Ɉ.Ⱦ.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ɲʋʊʔɲʍɻ
ɷɿʉʌɿʍʅʉʑ/ʆʉʅɿʅʉʋʉʀɻʍɻʎ:

ɿɷɿʊʏɻʏɲ ɷɻʄʉʑʆʏʉʎ:

ʉ/ɻ ɷɻʄ……..

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ

ɲʌɿɽʅʊʎ ʃɲʏɲʖʙʌɻʍɻʎ

ȵɳʆ ɸʃʅɿʍɽʙʆɸʏɸ ʅɹʌʉʎ ʏʉʐ ɲʃɿʆɼʏʉʐ ʍʐʅʋʄɻʌʙʍʏɸ ʏɻʆ ɸʋɿʔɳʆɸɿɲ ʋʉʐ ɸʃʅɿʍɽʙʆɸʏɸ:
ȵ. ȵʆɸʌɶɸɿɲʃʊ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ

ʉɷʊʎ

ȰɈȰȾ

ɸʀɷʉʎ ɲʃɿʆɼʏʉʐ (3)

ȴ. ɇʏʉɿʖɸʀɲ ɲʃɿʆɼʏʘʆ

Τεύχος B’ 2269/13.06.2020
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Ⱦʉɿʆʊʖʌɻʍʏʉɿ ʖʙʌʉɿ ʍɸ ɲʃʀʆɻʏɲ
ɀɸʏɲʄʄɸʀɲ/ȿɲʏʉʅɸʀɲ
ȴɲʍɿʃɹʎ ɸʃʏɳʍɸɿʎ
ȿɿɴɳɷɿɲ
Ȳʉʍʃʊʏʉʋʉɿ
Ȱɶʌʉʀ ʅʉʆʉɸʏʉʑʎ ʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲʎ
Ȱɶʌʉʀ ʋʉʄʐɸʏʉʑʎ ʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲʎ
Ȼʖɽʐʉʏʌʉʔɸʀɲ
ȿʀʅʆɸʎ

ȳʌɲʔɸʀʉ
ɉʋɲʀɽʌɿʉʎ ʖʙʌʉʎ
Ȱʋʉɽɼʃɻ
ȳɸʘʌɶɿʃɳ/Ⱦʏɻʆʉʏʌʉʔɿʃɳ ʃʏʀʌɿɲ
ɍʙʌʉʎ ʍʏɳɽʅɸʐʍɻʎ
ɇʏɲɽʅʊʎ ɲʐʏʉʃɿʆɼʏʘʆ ȴɍ
Ȳɿʉʅɻʖɲʆɿʃɳ & ɴɿʉʏɸʖʆɿʃɳ ʃʏʀʌɿɲ
ɂɸʆʉɷʉʖɸʀʉ
Ɂʉʍʉʃʉʅɸʀʉ/Ⱦʄɿʆɿʃɼ
ȵʐɲɶɼ ɿɷʌʑʅɲʏɲ
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʊ ʀɷʌʐʅɲ/Ɍʌʉʆʏɿʍʏɼʌɿʉ

Ȱɶʌʉʏɿʃɼ/ȳɸʘʌɶɿʃɼ

Ȳʌɲʖʐʖʌʊʆɿɲ ʅʀʍɽ. ɸʃʏʊʎ ʗɻʔɿɲʃɼʎ ʋʄɲʏʔ.

Ʌɲʌɲʖʙʌɻʍɻ ʖʌɼʍɻʎ

ȱʄʄʉ ɸʀɷʉʎ

ɉʋɸʃʅɿʍɽʘʏɼʎ

Ȱɽʄɻʏɿʃɹʎ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ

Ⱦɲʏɳʍʏɻʅɲ

ɍʙʌʉʎ ʏʉʋʉɽɹʏɻʍɻʎ ɸʋɿɶʌɲʔʙʆ, ʃɸʌɲɿʙʆ ʃʄʋ

ȳɼʋɸɷʉ

ȵʃɽɸʍɿɲʃʊ ʃɹʆʏʌʉ

Ȱʀɽʉʐʍɲ ɸʃɷɻʄʙʍɸʘʆ

Ɂʉʅɹɲʎ

ɀʉʆʉʃɲʏʉɿʃʀɲ

ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼ

Ȱʀɽʉʐʍɲ ɽɸɲʅɳʏʘʆ

ȵʀɷʉʎ ɲʃɿʆɼʏʉʐ

ȵʋɿʃɲʌʋʘʏɼʎ

Ⱦɲʏʉɿʃʀɲ/ɷɿɲʅɹʌɿʍʅɲ

3

Ȱʍʏɿʃɼ (ʃɲʏʉɿʃʀɲʎ)

ȵʀɷʉʎ ʅʀʍɽʘʍɻʎ

2

Ⱦʑʌɿʉʎ

Ȼɷɿʊʏɻʏɲ ɷɻʄʉʑʆʏʉʎ

1

Ⱦʘɷɿʃʉʋʉʀɻʍɻ Ʌɿʆɳʃʘʆ ɲʆɲʔʉʌɳʎ

23054
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ȸɀ/ɁȻȰ ɉɅɃȳɆȰɌȸɇ
ɇɉɀɌɏɁȸɈȻȾɃɉ
ɈɃ ɀȻɇȺɏɀȰ ɅɆɃɇȴȻɃɆȻȷȵɈȰȻ ɇȵ
ȵȻȴɃɇ
ɅȵɆȻɃȴɃɇ ȻɇɍɉɃɇ

ɇɉɁɃȿȻȾɃ ɀȸɁȻȰȻɃ ɀȻɇȺɏɀȰ

ȵɅȻɈɆȵɅȵɈȰȻ ȸ ȵȾɀȻɇȺɏɇȸ ɀȵɇɏ
ȸȿȵȾɈɆɃɁȻȾȸɇ ɅȿȰɈɌɃɆɀȰɇ ȲȰɇȵȻ ɈɃɉ
ȰɆȺɆɃɉ 111 Ɂ. 4446/2016

)

ȵȻȴɃɇ ɀȻɇȺɏɇȸɇ

/20

ȸɀȵɆɃɀȸɁȻȰ ȿɉɇȸɇ ɀȻɇȺɏɇȸɇ

Ʌʉʍʉʍʏʊ

ȸɀ/ɁȻȰ ɉɅɃȲɃȿȸɇ

/

ȸɀȵɆɃɀȸɁȻȰ ȵɁȰɆɂȸɇ ɀȻɇȺɏɇȸɇ*

ɇɈɃȻɍȵȻȰ ɀȻɇȺɏɇȸɇ

ɃɁɃɀȰɈȵɅɏɁɉɀɃ/ȵɅɏɁɉɀȻȰ

ɇɈɃȻɍȵȻȰ ɀȻɇȺɏɈȸ: A/A 1

Ⱦʑʌɿʉʎ/ȵʋɿʃɲʌʋʘʏɼʎ/Ɂʉʅɹɲʎ/ɉʋɸʃʅɿʍɽʘʏɼʎ

ɇɈɃȻɍȵȻȰ ȵȾɀȻɇȺɏɈȸ: A/A 1

ȰɆ. ȴȸȿɏɇȸɇ

(ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ ǻǾȂǿȅȊȇīǿǹȈ ȉǾȈ ǹȆȅǻǼǿȄǾȈ

ǹȀǿȃǾȉǾȈ ȆǼȇǿȅȊȈǿǹȈ

ǹȆȅǻǼǿȄǾ ȊȆȅǺȅȁǾȈ ǻǾȁȍȈǾȈ ȆȁǾȇȅĭȅȇǿǹȀȍȃ ȈȉȅǿȋǼǿȍȃ ȂǿȈĬȍȈǾȈ

ɉɅɃȴȵȻȳɀȰ ȻȻ

ɇɸʄʀɷɲ 1

ǼȁȁǾȃǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
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ȰɆȻȺɀɃɇ ɅȰɆɃɍȸɇ ȴȵȸ

ɀȸɁȻȰȻɃ ɀȻɇȺɏɀȰ

*ɇʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿ ʅʊʆʉ ʊʏɲʆ ɻ ȴɼʄʘʍɻ ɲʔʉʌɳ ʏʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻ ɼ ʄʑʍɻ ʅʀʍɽʘʍɻʎ

ȵɁȵɆȳȵȻȰȾɃ ɅȻɇɈɃɅɃȻȸɈȻȾɃ

ȵɅȻɌȰɁȵȻȰ
ȰȳɆɃɈ/ɍȻɃɉ/ɃȻȾɃɅȵȴɃɉ/ȳȸɅȵȴɃɉ

ȰɆȻȺɀɃɇ ȰɈȰȾ

ȵɅȻɌȰɁȵȻȰ ȾɉɆȻɏɁ & ȲɃȸȺ. ɍɏɆɏɁ

ȴȻȵɉȺɉɁɇȸ

Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲ Ȱʃɿʆɼʏʉʐ

ɇɈɃȻɍȵȻȰ ȰȾȻɁȸɈɃɉ: Ȱ/Ȱ 1

ɇȸɀȵȻɏɇȵȻɇ

ɇɸʄʀɷɲ 2

23056
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ȸ ʅɸʀʘʍɻ ʅɿʍɽʙʅɲʏʉʎ ɲʔʉʌɳ ʃʑʌɿɲ
ʃɲʏʉɿʃʀɲ ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ʅɿʍɽʘʏɼʎ ɸʀʆɲɿ
ɸʌɶɲɺʊʅɸʆʉʎ ʃɲɿ ɹʖɸɿ ɲʆɲʍʏɲʄɸʀ ɻ ʍʑʅɴɲʍɻ
ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʏʉʐ;
ȸ ʅɸʀʘʍɻ ʅɿʍɽʙʅɲʏʉʎ ɲʔʉʌɳ ʃʑʌɿɲ
ʃɲʏʉɿʃʀɲ ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ʉ/ɻ ʍʑɺʐɶʉʎ/ɀɹʌʉʎ
ɇʐʅʔʙʆʉʐ ɇʐʅɴʀʘʍɻʎ (ɀ.ɇ.ɇ.) ʏʉʐ ʅɿʍɽʘʏɼ
ɸʀʆɲɿ ɸʌɶɲɺʊʅɸʆʉʎ ʃɲɿ ɹʖɸɿ ɲʆɲʍʏɲʄɸʀ ɻ
ʍʑʅɴɲʍɻ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʏʉʐ;
ȸ ʅɸʀʘʍɻ ʅɿʍɽʙʅɲʏʉʎ ɲʔʉʌɳ ʏɻʆ ʔʉɿʏɻʏɿʃɼ
ʃɲʏʉɿʃʀɲ ʏɹʃʆʉʐ – ɸʇɲʌʏʙʅɸʆʉʐ ʅɹʄʉʐʎ ʏʉʐ
ʋʄɻʏʏʊʅɸʆʉʐ;
ȸ ʅɸʀʘʍɻ ʅɿʍɽʙʅɲʏʉʎ ɲʔʉʌɳ ʏɻʆ
ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼ ʍʏɹɶɻ ʏʉʐ ʋʄɻʏʏʊʅɸʆʉʐ;

ɇɈɃȻɍȵȻȰ ȴȸȿɏɇȸɇ COVID

ɃɁɃɀȰɈȵɅɏɁɉɀɃ/ȵɅɏɁɉɀȻȰ

ɇɈɃȻɍȵȻȰ ɀȻɇȺɏɈȸ: A/A 1

/

Ʌʉʍʉʍʏʊ

ȸɀ/ɁȻȰ ɉɅɃȲɃȿȸɇ

(ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ ǻǾȂǿȅȊȇīǿǹȈ ȉǾȈ ǹȆȅǻǼǿȄǾȈ

Ⱦʑʌɿʉʎ/ȵʋɿʃɲʌʋʘʏɼʎ/Ɂʉʅɹɲʎ/ɉʋɸʃʅɿʍɽʘʏɼʎ

ɇɈɃȻɍȵȻȰ ȵȾɀȻɇȺɏɈȸ: A/A 1

ȰɆ. ȴȸȿɏɇȸɇ

ɉɅɃȴȵȻȳɀȰ ȻȻȻ

ǹȆȅǻǼǿȄǾ ȊȆȅǺȅȁǾȈ ǻǾȁȍȈǾȈ COVID
/20

)

ɇɸʄʀɷɲ 1

ǼȁȁǾȃǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
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ɈɃ ɀȻɇȺɏɀȰ ɅɆɃɇȴȻɃɆȻȷȵɈȰȻ ɇȵ
ȵȻȴɃɇ
ɅȵɆȻɃȴɃɇ ȻɇɍɉɃɇ

ɇɉɁɃȿȻȾɃ ɀȸɁȻȰȻɃ ɀȻɇȺɏɀȰ

ȵɅȻɈɆȵɅȵɈȰȻ ȸ ȵȾɀȻɇȺɏɇȸ ɀȵɇɏ
ȸȿȵȾɈɆɃɁȻȾȸɇ ɅȿȰɈɌɃɆɀȰɇ ȲȰɇȵȻ ɈɃɉ
ȰɆȺɆɃɉ 111 Ɂ. 4446/2016
ɇȸɀȵȻɏɇȵȻɇ

ȵɅȻɌȰɁȵȻȰ ȾɉɆȻɏɁ & ȲɃȸȺ. ɍɏɆɏɁ

ȴȻȵɉȺɉɁɇȸ
ȵɅȻɌȰɁȵȻȰ
ȰȳɆɃɈ/ɍȻɃɉ/ɃȻȾɃɅȵȴɃɉ/ȳȸɅȵȴɃɉ
ɇɸʄʀɷɲ 2

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲ Ȱʃɿʆɼʏʉʐ

ȰɆȻȺɀɃɇ ȰɈȰȾ

ȸɀ/ɁȻȰ ɉɅɃȳɆȰɌȸɇ
ɇɉɀɌɏɁȸɈȻȾɃɉ

ȵȻȴɃɇ ɀȻɇȺɏɇȸɇ

ɇɈɃȻɍȵȻȰ ȰȾȻɁȸɈɃɉ: Ȱ/Ȱ 1

ȸɀȵɆɃɀȸɁȻȰ ȿɉɇȸɇ ɀȻɇȺɏɇȸɇ

ɀɸɿʘʅɹʆʉ ɀʀʍɽʘʅɲ

ȸɀȵɆɃɀȸɁȻȰ ȵɁȰɆɂȸɇ ɀȻɇȺɏɇȸɇ

ɇɈɃȻɍȵȻȰ ɀȻɇȺɏɇȸɇ

Ȱʌʖɿʃʊ ɀʀʍɽʘʅɲ

ɀɼʆɲʎ

ɀȸɁȻȰȻȰ ɀȻɇȺɏɀȰɈȰ

ȸ ʅɸʀʘʍɻ ʅɿʍɽʙʅɲʏʉʎ ɲʔʉʌɳ ʏɻʆ ʃʑʌɿɲ
ʃɲʏʉɿʃʀɲ ʆɲʐʏɿʃʉʑ;

23058
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ȵɁȵɆȳȵȻȰȾɃ ɅȻɇɈɃɅɃȻȸɈȻȾɃ

ɀȸɁȻȰȻɃ ɀȻɇȺɏɀȰ

ȰɆȻȺɀɃɇ ɅȰɆɃɍȸɇ ȴȵȸ

ɇɸʄʀɷɲ 3
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ȰɌɀ

ȰɌɀ

ʋʉʍʉʍʏʊ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ʐʋʉɶʌɲʔɼʎ
ʍʐʅʔʘʆɻʏɿʃʉʑ
ɹʘʎ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ʄʑʍɻʎ ʅʀʍɽʘʍɻʎ

ɲʋʊ

ȳ. ɇʏʉɿʖɸʀɲ ʅʀʍɽʘʍɻʎ
ȴɿɳʌʃɸɿɲ ʅʀʍɽʘʍɻʎ

Ȳ. ɇʏʉɿʖɸʀɲ ɀɿʍɽʘʏʙʆ
Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ/ɸʋʘʆʐʅʀɲ

Ȱ. ɇʏʉɿʖɸʀɲ ȵʃʅɿʍɽʘʏɼ
Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ/ɸʋʘʆʐʅʀɲ

ȴȸȿɏɇȸ COVID

1

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Ɂɲɿ ………. Ʉʖɿ………….
ɇʏʉ ʍʐʅʔʘʆɻʏɿʃʊ ʐʋɳʌʖɸɿ ʊʌʉʎ ʋʉʐ ɲʋɲɶʉʌɸʑɸɿ ʏɻʆ ʐʋɸʃʅʀʍɽʘʍɻ ɼ ʏɻʆ ʋɲʌɲʖʙʌɻʍɻ ʖʌɼʍɻʎ;
ɇʏʉ ʍʐʅʔʘʆɻʏɿʃʊ ʐʋɳʌʖɸɿ ʊʌʉʎ ʋʉʐ ɸʋɿʏʌɹʋɸɿ ʍʏʉʆ ʅɿʍɽʘʏɼ ʆɲ ʍʐʍʏɼʆɸɿ Ɂ.Ʌ. ʍʏɲ ʉʋʉʀɲ ɽɲ ʍʐʅʅɸʏɹʖɸɿ ʃɲɿ ʉ ʀɷɿʉʎ, ɼ ʏɻʆ ʋʌʊʍʄɻʗɻ
ʍʐʆɸʏɲʀʌʉʐ;
Ɂɲɿ ……….. Ʉʖɿ…………
ȵɳʆ ɻ ʅʀʍɽʘʍɻ ɲʋʉʏɸʄɸʀ ʍʐʆɹʖɸɿɲ ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɻʎ ʍʐʅʋʄɻʌʙʍʏɸ
Ȱʌɿɽʅʊʎ ʋʌʘʏ.ɲʌʖɿʃɼʎ:
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ʐʋʉɴʉʄɼʎ:
ȴ.Ƀ.ɉ ʐʋʉɴʉʄɼʎ:
ȵɳʆ ʋʌʊʃɸɿʏɲɿ ɶɿɲ ʐʋɸʃʅʀʍɽʘʍɻ ʍʐʅʋʄɻʌʙʍʏɸ:
Ȱʌɿɽʅʊʎ ʋʌʘʏ.ɲʌʖɿʃɼʎ:
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ʐʋʉɴʉʄɼʎ:
ȴ.Ƀ.ɉ ʐʋʉɴʉʄɼʎ:

Ɂɲɿ ………. Ʉʖɿ………….
Ɂɲɿ ………. Ʉʖɿ………….

ɇʐʆʉʄɿʃʊ ʅɻʆɿɲʀʉ ʅʀʍɽʘʅɲ

Ȼɷɿʊʏɻʏɲ ɷɻʄʉʑʆʏʉʎ (1)

Ȱʌɿɽʅʊʎ ɷɼʄʘʍɻʎ:

ɇʏʉ ʍʐʅʔʘʆɻʏɿʃʊ ʐʋɳʌʖɸɿ ʊʌʉʎ ʋʉʐ ɸʋɿʏʌɹʋɸɿ ʍʏʉʆ ʅɿʍɽʘʏɼ ʆɲ ɸʃʅɿʍɽʙʆɸɿ ʏʉ ɲʃʀʆɻʏʉ ʅɹʍʘ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼʎ ʋʄɲʏʔʊʌʅɲʎ
ɴɳʍɸɿ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 111, ʆ.4446/2016
Ɉʉ ʅʀʍɽʘʅɲ ʋʌʉʍɷɿʉʌʀɺɸʏɲɿ ʍɸ ɸʀɷʉʎ ɼ ʋʉʍʉʍʏʊ;

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȑȞĮȡȟȘȢ ȝȓıșȦıȘȢ

ȵʀɷʉʎ ʅʀʍɽʘʍɻʎ (2)

ɲ/ɲ

ɲ/ɲ

ȴ.Ƀ.ɉ.

“ɉɅɃȴȵȻȳɀȰ IV”
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ɲʌɿɽʅʊʎ ʋɲʌʉʖɼʎ ȴȵȸ

Ɂʉʅʊʎ

ȴɼʅʉʎ

ɇɈ. ɇʏʉɿʖɸʀɲ ȴɼʄʘʍɻʎ Covid

ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɹʃɷʉʍɻʎ

ȂİȚȦȝȑȞȠ ȂȓıșȦȝĮ
ȂİȚȦȝȑȞȠ ȂȓıșȦȝĮ
ȂİȚȦȝȑȞȠ ȂȓıșȦȝĮ

ȂȒȞĮȢ
ǹȡȤȚțȩ ȂȓıșȦȝĮ

ȂȒȞĮȢ
ǹȡȤȚțȩ ȂȓıșȦȝĮ

ȂȒȞĮȢ
ǹȡȤȚțȩ ȂȓıșȦȝĮ

Ǿ ȝİȓȦıȘ ȝȚıșȫȝĮĲȠȢ ĮĳȠȡȐ țȪȡȚĮ țĮĲȠȚțȓĮ ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ȝȚıșȦĲȒȢ İȓȞĮȚ
İȡȖĮȗȩȝİȞȠȢ țĮȚ ȑȤİȚ ĮȞĮıĲĮȜİȓ Ș ıȪȝȕĮıȘ İȡȖĮıȓĮȢ ĲȠȣ;
Ǿ ȝİȓȦıȘ ȝȚıșȫȝĮĲȠȢ ĮĳȠȡȐ țȪȡȚĮ țĮĲȠȚțȓĮ ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ Ƞ/Ș ıȪȗȣȖȠȢ/ȂȑȡȠȢ
ȈȣȝĳȫȞȠȣ ȈȣȝȕȓȦıȘȢ (Ȃ.Ȉ.Ȉ.) ĲȠȣ ȝȚıșȦĲȒ İȓȞĮȚ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȢ țĮȚ ȑȤİȚ ĮȞĮıĲĮȜİȓ
Ș ıȪȝȕĮıȘ İȡȖĮıȓĮȢ ĲȠȣ;
Ǿ ȝİȓȦıȘ ȝȚıșȫȝĮĲȠȢ ĮĳȠȡȐ ĲȘȞ ĳȠȚĲȘĲȚțȒ țĮĲȠȚțȓĮ ĲȑțȞȠȣ – İȟĮȡĲȫȝİȞȠȣ ȝȑȜȠȣȢ
ĲȠȣ ʌȜȘĲĲȩȝİȞȠȣ;
Ǿ ȝİȓȦıȘ ȝȚıșȫȝĮĲȠȢ ĮĳȠȡȐ ĲȘȞ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒ ıĲȑȖȘ ĲȠȣ ʌȜȘĲĲȩȝİȞȠȣ;
Ǿ ȝİȓȦıȘ ȝȚıșȫȝĮĲȠȢ ĮĳȠȡȐ ĲȘȞ țȪȡȚĮ țĮĲȠȚțȓĮ ȞĮȣĲȚțȠȪ;
ȂȘȞȚĮȓĮ ȂȚıșȫȝĮĲĮ
ȂȒȞĮȢ
ǹȡȤȚțȩ ȂȓıșȦȝĮ
ȂİȚȦȝȑȞȠ ȂȓıșȦȝĮ

ɲʌɿɽʅʊʎ ʃɲʏɲʖʙʌɻʍɻʎ

ȵɳʆ ɸʃʅɿʍɽʙʆɸʏɸ ʅɹʌʉʎ ʏʉʐ ɲʃɿʆɼʏʉʐ ʍʐʅʋʄɻʌʙʍʏɸ ʏɻʆ ɸʋɿʔɳʆɸɿɲ ʋʉʐ ɸʃʅɿʍɽʙʆɸʏɸ:
ȵ. ȵʆɸʌɶɸɿɲʃʊ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ

ʉɷʊʎ

ȰɈȰȾ

ɸʀɷʉʎ ɲʃɿʆɼʏʉʐ (3)

ȴ. ɇʏʉɿʖɸʀɲ ɲʃɿʆɼʏʘʆ

ɲʌɿɽʅʊʎ ɲʍʔɲʄɸʀɲʎ

ɸʋɿʔɳʆɸɿɲ
m2

ɲʌɿɽʅʊʎ

ʊʌʉʔʉʎ

Ɉ.Ⱦ.
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ǹʌȩĳĮıȘ ǻȚȠȡȚıȝȠȪ / ȃȠȝȚȝȠʌȠȓȘıȘȢ

īȚĮ ĲȘȞ ǻ.ȅ.Ȋ.

īȚĮ ĲȠȞ ȂȚıșȦĲȒ
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ȅ/Ǿ ȆĮȡĮȜĮȕ….

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ

ȅ/Ǿ ǻȘȜ….

ȅ/Ǿ ǻȘȜ….

ǿįȚȩĲȘĲĮ ǻȘȜȠȪȞĲȠȢ

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ

īȚĮ ĲȠȞ ǼțȝȚıșȦĲȒ

ɇɻʅɸɿʙʍɸɿʎ
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ɀɸʏɲʄʄɸʀɲ/ȿɲʏʉʅɸʀɲ
ȴɲʍɿʃɹʎ ɸʃʏɳʍɸɿʎ
ȿɿɴɳɷɿɲ
Ȳʉʍʃʊʏʉʋʉɿ
Ȱɶʌʉʀ ʅʉʆʉɸʏʉʑʎ ʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲʎ
Ȱɶʌʉʀ ʋʉʄʐɸʏʉʑʎ ʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲʎ
Ȼʖɽʐʉʏʌʉʔɸʀɲ
ȿʀʅʆɸʎ

ɉʋɲʀɽʌɿʉʎ ʖʙʌʉʎ
Ȱʋʉɽɼʃɻ
ȳɸʘʌɶɿʃɳ/Ⱦʏɻʆʉʏʌʉʔɿʃɳ ʃʏʀʌɿɲ
ɍʙʌʉʎ ʍʏɳɽʅɸʐʍɻʎ
ɇʏɲɽʅʊʎ ɲʐʏʉʃɿʆɼʏʘʆ ȴɍ
Ȳɿʉʅɻʖɲʆɿʃɳ & ɴɿʉʏɸʖʆɿʃɳ ʃʏʀʌɿɲ
ɂɸʆʉɷʉʖɸʀʉ
Ɂʉʍʉʃʉʅɸʀʉ/Ⱦʄɿʆɿʃɼ
ȵʐɲɶɼ ɿɷʌʑʅɲʏɲ
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʊ ʀɷʌʐʅɲ/Ɍʌʉʆʏɿʍʏɼʌɿʉ

Ȳʌɲʖʐʖʌʊʆɿɲ ʅʀʍɽ. ɸʃʏʊʎ ʗɻʔɿɲʃɼʎ ʋʄɲʏʔ.

Ʌɲʌɲʖʙʌɻʍɻ ʖʌɼʍɻʎ

ȱʄʄʉ ɸʀɷʉʎ

ɉʋɸʃʅɿʍɽʘʏɼʎ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ο Διοικητής

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2020

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ⱦʉɿʆʊʖʌɻʍʏʉɿ ʖʙʌʉɿ ʍɸ ɲʃʀʆɻʏɲ

ȳʌɲʔɸʀʉ

Ȱɶʌʉʏɿʃɼ/ȳɸʘʌɶɿʃɼ

Ȱɽʄɻʏɿʃɹʎ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ

Ⱦɲʏɳʍʏɻʅɲ

ɍʙʌʉʎ ʏʉʋʉɽɹʏɻʍɻʎ ɸʋɿɶʌɲʔʙʆ, ʃɸʌɲɿʙʆ ʃʄʋ

ȳɼʋɸɷʉ

ȵʃɽɸʍɿɲʃʊ ʃɹʆʏʌʉ

Ȱʀɽʉʐʍɲ ɸʃɷɻʄʙʍɸʘʆ

Ɂʉʅɹɲʎ

ɀʉʆʉʃɲʏʉɿʃʀɲ

ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼ

Ȱʀɽʉʐʍɲ ɽɸɲʅɳʏʘʆ

ȵʀɷʉʎ ɲʃɿʆɼʏʉʐ

ȵʋɿʃɲʌʋʘʏɼʎ

Ⱦɲʏʉɿʃʀɲ/ɷɿɲʅɹʌɿʍʅɲ

3

Ȱʍʏɿʃɼ (ʃɲʏʉɿʃʀɲʎ)

ȵʀɷʉʎ ʅʀʍɽʘʍɻʎ

2

Ⱦʑʌɿʉʎ

Ȼɷɿʊʏɻʏɲ ɷɻʄʉʑʆʏʉʎ

1

Ⱦʘɷɿʃʉʋʉʀɻʍɻ Ʌɿʆɳʃʘʆ ɲʆɲʔʉʌɳʎ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, 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 Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

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)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02022691306200016*

