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Κύρωση της από 26.7.2021 τροποποίησης και 

αντικατάστασης της από 3.6.2019 επιμέρους Σύμ-

βασης Δωρεάς για το Έργο VI της από 6.9.2018 

Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινω-

φελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελλη-

νικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμι-

ση των υποδομών στον τομέα της υγείας και των 

Παραρτημάτων της και άλλες επείγουσες διατά-

ξεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κο-

ρωνοϊού COVID-19

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Πίνακας Περιεχομένων
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 26.7.2021 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 3.6.2019 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜ-
ΒΑΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ VI ΤΗΣ ΑΠΟ 6.9.2018 ΣΥΜ-
ΒΑΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΚΟΙΝΩΦΕ-
ΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ» ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ

Άρθρο πρώτο
Κύρωση της από 26.7.2021 τροποποίησης και αντικα-

τάστασης της από 3.6.2019 επιμέρους Σύμβασης Δωρε-
άς για το Έργο VI της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς 
μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. 
Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση 
και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας 
και των Παραρτημάτων της.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ 

ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄-ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο δεύτερο Παράταση συμβάσεων προσωπικού 

ΙΔΟΧ στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας 
λόγω κορωνοϊού COVID-19

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄-ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗ-
ΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Δ.Υ.)

Άρθρο τρίτο Παράταση ισχύος ρυθμίσεων του Ε.Ο.Δ.Υ. 
για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κο-
ρωνοϊού COVID-19

Άρθρο τέταρτο Παράταση ισχύος συμβάσεων εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Ε.Ο.Δ.Υ. 
για υπηρεσίες φύλαξης και καθαριότητας και κάλυψη 
αναγκών εστίασης και σίτισης

Άρθρο πέμπτο Παράταση ανάθεσης υπηρεσιών από 
τον Ε.Ο.Δ.Υ. για την εξέταση δειγμάτων σε ιδιωτικούς 
παρόχους

Άρθρο έκτο Παράταση ισχύος της ρύθμισης για την 
υπερωριακή απασχόληση προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ.

Άρθρο έβδομο Παράταση ισχύος της ρύθμισης για την 
πρόσληψη προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ.

Άρθρο όγδοο Παράταση ισχύος της διάθεσης ιατρικού 
προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ. σε Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΑΛΛΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 
ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕ-
ΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

Άρθρο ένατο Όροι χρήσης δοκιμασιών ταχέων μορι-
ακών ελέγχων (rapid test) και υποχρέωση ηλεκτρονικής 
καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19

Άρθρο δέκατο Δυνατότητα σύναψης συμβάσεων για 
την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία δικτύου νοση-
λευτών για κατ΄ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντί-
δας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσω-
πα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19»

Άρθρο ενδέκατο Διαδικασία χορήγησης φαρμάκων 
εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων σε νοσούντες από τον 
κορωνοϊό COVID-19 από θεράποντες ιατρούς

Άρθρο δωδέκατο Διαδικασία αποστολής φαρμάκων 
σε ευπαθείς ομάδες και σε ασθενείς που βρίσκονται σε 
περιορισμό

Άρθρο δέκατο τρίτο Κατ΄ οίκον ή εξ αποστάσεως πα-
ροχή ιατρικών υπηρεσιών των συμβεβλημένων ιατρών 
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και ιατρών της Π.Φ.Υ. προς ασθενείς με 
κορωνοϊό COVID-19

Άρθρο δέκατο τέταρτο Συμβάσεις και μηνιαία αποζη-
μίωση οικογενειακών ιατρών

Άρθρο δέκατο πέμπτο Συμβάσεις εργασίας ορισμέ-
νου χρόνου ιατρών για την αντιμετώπιση εκτάκτων ανα-
γκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο δέκατο έκτο Μετακίνηση ιατρικού, νοσηλευτι-
κού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο δέκατο έβδομο Εισαγωγή μετουσιωμένης αι-
θυλικής αλκοόλης και δωρεάν διάθεσή της για ιατρικούς 
σκοπούς ή για την παρασκευή αντισηπτικών

Άρθρο δέκατο όγδοο Μετατροπή χρήσης κλινών 
για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19

Άρθρο δέκατο ένατο Διάθεση χώρων και προσωπικού 
για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19

Άρθρο εικοστό Επίταξη ειδικού νοσοκομειακού εξο-
πλισμού, μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων 
για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19 και αποζημίωση της χρήσης του προς επίταξη 
εξοπλισμού

Άρθρο εικοστό πρώτο Χρήση πλωτών μέσων για τη 
διακομιδή διά θαλάσσης ασθενών

Άρθρο εικοστό δεύτερο Χρήση αεροσκαφών για τη 
διενέργεια αεροδιακομιδών ασθενών

Άρθρο εικοστό τρίτο Σύναψη δημοσίων συμβάσεων 
για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο εικοστό τέταρτο Διάθεση ειδικού εξοπλισμού 
Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. και έκτακτη ανάπτυξη κλινών Μ.Ε.Θ. και 
Μ.Α.Φ. λόγω εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας

Άρθρο εικοστό πέμπτο Διαδικασία αποδοχής δωρεών
Άρθρο εικοστό έκτο Διενέργεια ελέγχων φορείας του 

κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο εικοστό έβδομο Υγειονομική κάλυψη ανασφά-

λιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
Άρθρο εικοστό όγδοο Απλοποίηση διαδικασιών πα-

ροχής υπηρεσιών υγείας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟ-

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ

Άρθρο εικοστό ένατο Χορήγηση προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. 
από άλλες διοικητικές δομές φορέων της Γενικής Κυβέρ-
νησης-Τροποποίηση των παρ. 3 και 6 του άρθρου 248 
του ν. 4782/2021

Άρθρο τριακοστό Χορήγηση Ψηφιακού Πιστοποιητι-
κού COVID-19 από άλλες διοικητικές δομές φορέων της 
Γενικής Κυβέρνησης-Τροποποίηση των παρ. 3 και 7 του 
άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου

Άρθρο τριακοστό πρώτο Εμβολιασμός ευάλωτων κοι-
νωνικών ομάδων από φορείς της κοινωνίας των πολιτών

Άρθρο τριακοστό δεύτερο Ρυθμίσεις για τη συμμε-
τοχή πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών στο Εθνικό 
Επιχειρησιακό Σχέδιο Εμβολιασμών κατά του COVID-19

Άρθρο τριακοστό τρίτο Παράταση Εθνικής Εκστρατεί-
ας Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄-ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ 
COVID-19

Άρθρο τριακοστό τέταρτο Συμβάσεις καθαριότητας, 
απολύμανσης και φύλαξης του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων-Τροποποίηση του άρθρου ενενηκοστού 
τρίτου του ν. 4812/2021

Άρθρο τριακοστό πέμπτο Ρύθμιση για την αντιμετώ-
πιση εκτάκτων αναγκών καθαριότητας και φύλαξης του 
νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία 

«Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας», λόγω της πανδημίας του 
κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο τριακοστό έκτο Παράταση ισχύος ρύθμισης 
των προϋποθέσεων διάθεσης προϊόντων δειγματισμού

Άρθρο τριακοστό έβδομο Ανανέωση μηνιαίων και 
επαναλαμβανόμενων γνωματεύσεων χρονίως πασχό-
ντων - Παράταση ισχύος της παρ. 2 του άρθρου 45 του 
ν. 4764/2020

Άρθρο τριακοστό όγδοο Δυνατότητα κατ΄ οίκον εμβο-
λιασμού των δικαιούχων πολιτών - Παράταση ισχύος της 
παρ. 2 του άρθρου 52Α του ν. 4764/2020

Άρθρο τριακοστό ένατο Δυνατότητα διενέργειας εμβο-
λιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 από τον Ε.Ο.Δ.Υ.-
Παράταση ισχύος του άρθρου 58 του ν. 4764/2020

Άρθρο τεσσαρακοστό Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού 
σε μονάδες κοινωνικής πρόνοιας - Τροποποίηση του άρ-
θρου 206 του ν. 4820/2021

Άρθρο τεσσαρακοστό πρώτο Διενέργεια δοκιμασιών 
ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) από τους Ο.Τ.Α. 
α΄ βαθμού - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 98 του 
ν. 4796/2021

Άρθρο τεσσαρακοστό δεύτερο Επιπλέον σημεία δι-
άθεσης αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νό-
σησης από κορωνοϊό COVID-19 με κρατική μέριμνα - 
Παράταση ισχύος του άρθρου εξηκοστού όγδοου του 
ν. 4812/2021

Άρθρο τεσσαρακοστό τρίτο Πρώιμη πρόσβαση («πα-
ρηγορητική χρήση») σε μονοκλωνικά αντισώματα ή 
λοιπά φάρμακα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού 
COVID-19

Άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο Αποζημίωση ιδιωτι-
κών κλινικών και θεραπευτηρίων, που δεσμεύθηκαν 
αναγκαστικά για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών δημό-
σιας υγείας από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19-
Παράταση ισχύος του άρθρου πεντηκοστού τρίτου του 
ν. 4812/2021

Άρθρο τεσσαρακοστό πέμπτο Δωρεές Ο.Τ.Α., Κ.Ε.Δ.Ε., 
ΕΝ.Π.Ε., Π.Ε.Δ. σε νοσοκομεία, λοιπές δημόσιες υγειονο-
μικές μονάδες, Ν.Π.Δ.Δ., ιδρύματα και αστικές μη κερ-
δοσκοπικές εταιρείες κοινωφελούς σκοπού - Παράταση 
ισχύος της παρ. 6 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020

Άρθρο τεσσαρακοστό έκτο Πρόσληψη επικουρικού 
προσωπικού στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου 
Υγείας και στην ΙΦΕΤ Α.Ε.-Παράταση ισχύος του άρθρου 
τεσσαρακοστού πέμπτου του ν. 4771/2021

Άρθρο τεσσαρακοστό έβδομο Πρόσληψη επικουρικού 
ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσω-
πικού - Παράταση ισχύος του άρθρου 9 του ν. 4790/2021

Άρθρο τεσσαρακοστό όγδοο Μετακινήσεις εκτός 
έδρας του προσωπικού του ΕΚΑΒ-Αντικατάσταση της 
παρ. 2 του άρθρου 2 της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ του 
άρθρου 2 του ν. 4336/2015

Άρθρο τεσσαρακοστό ένατο Συμβάσεις επικουρικού 
προσωπικού

Άρθρο πεντηκοστό Μετακίνηση ιατρικού προσωπικού 
ειδικότητας αναισθησιολογίας και αποζημίωση της εικο-
σιτετράωρης εφημεριακής απασχόλησης - Τροποποίηση 
του άρθρου 29 του ν. 4816/2021

Άρθρο πεντηκοστό πρώτο Αποζημίωση ιδιωτών ια-
τρών ειδικότητας αναισθησιολογίας
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Άρθρο πεντηκοστό δεύτερο Παράταση καταληκτικής 
ημερομηνίας συμβάσεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. της Γενι-
κής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας-Τροποποίηση 
του άρθρου 49 του ν. 4807/2021

Άρθρο πεντηκοστό τρίτο Επείγουσες ρυθμίσεις για τη 
λειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Άρθρο πεντηκοστό τέταρτο Πληρωμή Ενιαίου Φόρου 

Ιδιοκτησίας Ακινήτων έτους 2021-Τροποποίηση της παρ. 
1 του άρθρου 8 του ν. 4223/2013

Άρθρο πεντηκοστό πέμπτο Υπερμειωμένος και μει-
ωμένος συντελεστής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας για 
συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες - Τροποποίηση του 
Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης 
Αξίας και της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4690/2020

Άρθρο πεντηκοστό έκτο Αύξηση αφορολόγητου πο-
σού δωρεών και γονικών παροχών περιουσιακών στοι-
χείων, χρηματικών ποσών - Τροποποίηση του άρθρου 
44 του ν. 2961/2001

Άρθρο πεντηκοστό έβδομο Μείωση του συντελεστή 
του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου- Τροποποίηση του 
άρθρου 21 του ν. 1676/1986

Άρθρο πεντηκοστό όγδοο Παράταση αναστολής επι-
βολής τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης - Τροποποί-
ηση του άρθρου 12 του ν. 4728/2020

Άρθρο πεντηκοστό ένατο Μείωση των συντελεστών 
του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και του 
τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας και κατάργηση των 
τελών αυτών για τους νέους μέχρι 29 ετών - Τροποποί-
ηση του άρθρου 12 του ν. 2579/1998

Άρθρο εξηκοστό Συμπλήρωση του προσδιορισμού 
κατανομής εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για τα έτη 2021 έως 
2030-Τροποποίηση του άρθρου 25 του ν. 3468/2006

Άρθρο εξηκοστό πρώτο Σύσταση Ειδικού Λογαρια-
σμού με την ονομασία «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» 
Χορήγηση επιδότησης λογαριασμού ηλεκτρικής ενέρ-
γειας και φυσικού αερίου σε καταναλωτές

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ 

ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 27ης.9.2021 ΣΤΗΝ 
ΚΡΗΤΗ

Άρθρο εξηκοστό δεύτερο Επέκταση της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας για την κρατική αρωγή

Άρθρο εξηκοστό τρίτο Εφάπαξ έκτακτη χορήγηση 
οικονομικής ενίσχυσης για κτιριακές εγκαταστάσεις και 
κατοικίες φυσικών ή νομικών προσώπων, έναντι στεγα-
στικής συνδρομής

Άρθρο εξηκοστό τέταρτο Εφάπαξ έκτακτη χορήγηση 
οικονομικής ενίσχυσης φυσικών προσώπων για αποζη-
μίωση οικοσκευής

Άρθρο εξηκοστό πέμπτο Εφάπαξ έκτακτη χορήγηση 
οικονομικής ενίσχυσης επιχειρήσεων και μη κερδοσκο-
πικού χαρακτήρα φορέων, έναντι επιχορήγησης για την 
αντιμετώπιση ζημιών

Άρθρο εξηκοστό έκτο Συμψηφισμός και επιστροφή 
ποσών έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε φυσικά και 
νομικά πρόσωπα

Άρθρο εξηκοστό έβδομο Αφορολόγητο και ακατάσχε-
το των ενισχύσεων προς τους πληγέντες

Άρθρο εξηκοστό όγδοο Παραχώρηση φερτών υλικών 
σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο εξηκοστό ένατο Έναρξη ισχύος

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 26.7.2021 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 3.6.2019

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΕΡΓΟ VI ΤΗΣ ΑΠΟ 6.9.2018 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΩ-

ΡΕΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΚΟΙΝΩΦΕ-

ΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ» ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ 

ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ

Άρθρο πρώτο

Κύρωση της από 26.7.2021 τροποποίησης

και αντικατάστασης της από 3.6.2019 

επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο VI 

της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ 

του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος 

Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου

για την ενίσχυση και αναβάθμιση

των υποδομών στον τομέα της υγείας

και των Παραρτημάτων της

Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η από 26.7.2021 
τροποποίηση και αντικατάσταση της από 3.6.2019 επιμέ-
ρους σύμβασης δωρεάς για το Έργο VI της από 6.9.2018 
Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές 
Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσί-
ου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον 
τομέα της υγείας, η οποία επιμέρους σύμβαση κυρώθηκε 
με τον ν. 4618/2019 (Α΄ 38), καθώς και τα συνημμένα 
σε αυτήν Παραρτήματα, που υπεγράφησαν μεταξύ των 
ανωτέρω μερών για την υλοποίηση της δωρεάς του 
Ιδρύματος, το κείμενο των οποίων έχει ως ακολούθως:
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Άρθρο πεντηκοστό τέταρτο

Πληρωμή Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων

έτους 2021-Τροποποίηση της παρ. 1 του 

άρθρου 8 του ν. 4223/2013

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8 του 
ν. 4223/2013 (Α΄ 287), περί καταβολής του Ενιαίου Φό-
ρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2021, τρο-
ποποιείται με την παροχή της δυνατότητας καταβολής 
της πρώτης και της δεύτερης δόσης μέχρι την τελευταία 
εργάσιμη ημέρα του μηνός Οκτωβρίου 2021 και η παρ. 
1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την τελευ-
ταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του 
επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορι-
σμού φόρου ή σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, καθεμιά από 
τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) 
ευρώ, και από τις οποίες η πρώτη δόση καταβάλλεται 
μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα 
από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου, οι 
επόμενες δόσεις μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα 
κάθε επόμενου μήνα και η τελευταία δόση καταβάλλεται 
μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου του 
επόμενου έτους.

Ειδικά για το έτος 2014, η τελευταία δόση καταβάλλε-
ται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Φεβρουά-
ριου του έτους 2015. Εφόσον η πράξη προσδιορισμού 
του φόρου έχει εκδοθεί μέχρι και την 31η Ιουλίου 2014, 
η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 30ή Σεπτεμ-
βρίου 2014.

Ποσά φόρου μέχρι ένα (1) ευρώ δεν βεβαιώνονται και 
δεν είναι απαιτητά.

Ειδικά για το έτος 2015, εφόσον η πράξη προσδιορι-
σμού του φόρου έχει εκδοθεί μέχρι και την 26η του μη-
νός Οκτωβρίου 2015, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι 
και την 30ή του μηνός Οκτωβρίου 2015. Η τελευταία 
δόση καταβάλλεται μέχρι και την τελευταία εργάσιμη 
ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016.

Ειδικά για το έτος 2016 η πρώτη δόση καταβάλλεται 
μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2016 και η τελευταία μέ-
χρι και την 31η Ιανουαρίου 2017.

Ειδικά για το έτος 2017 η πρώτη δόση καταβάλλεται 
μέχρι και την 29η Σεπτεμβρίου 2017 και η τελευταία μέ-
χρι και την 31η Ιανουαρίου 2018.

Ειδικά για το έτος 2018, εφόσον η πράξη προσδιορι-
σμού του φόρου εκδοθεί εντός του Σεπτεμβρίου 2018, 
η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 30ή Σεπτεμ-
βρίου 2018.

Ειδικά για το έτος 2019, εφόσον η πράξη προσδιο-
ρισμού του φόρου εκδοθεί μέχρι τη 16η Σεπτεμβρίου 
2019, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 30ή 
Σεπτεμβρίου 2019.

Ειδικά για το έτος 2020, ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας 
Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) καταβάλλεται σε έξι (6) ισόποσες 
μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη και η δεύτερη δόση δύνανται 
να καταβληθούν μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα 

του μηνός Οκτωβρίου 2020 και καθεμιά από τις επόμε-
νες, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των τεσσάρων 
(4) επόμενων μηνών.

Ειδικά για το έτος 2021, ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας 
Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) καταβάλλεται σε έξι (6) ισόποσες 
μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη και η δεύτερη δόση δύνανται 
να καταβληθούν μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα 
του μηνός Οκτωβρίου 2021 και καθεμιά από τις επόμε-
νες, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των τεσσάρων 
(4) επόμενων μηνών.»

Άρθρο πεντηκοστό πέμπτο

Υπερμειωμένος και μειωμένος συντελεστής 

Φόρου Προστιθέμενης Αξίας για συγκεκριμένα 

αγαθά και υπηρεσίες - Τροποποίηση του 

Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φόρου 

Προστιθέμενης Αξίας και της παρ. 2 του 

άρθρου 11 του ν. 4690/2020

1. Στo τέλος της παρ. 18 του Κεφαλαίου «Α. ΑΓΑΘΑ» 
του Παραρτήματος ΙΙΙ του ν. 2859/2000 (Κώδικας Φό-
ρου Προστιθέμενης Αξίας-Φ.Π.Α, Α΄248), περί αγροτικών 
και κτηνοτροφικών αγαθών που υπάγονται σε μειωμένο 
συντελεστή, προστίθενται δύο (2) εδάφια και η παρ. 18 
διαμορφώνεται ως εξής:

«18. Άχυρα και φλοιοί ακατέργαστων δημητριακών, 
έστω και τεμαχισμένα, αλεσμένα, συμπιεσμένα ή συσσω-
ματωμένα με μορφή σβόλων. Γογγύλια Σουηδίας (γογγυ-
λοκράμβες), τεύτλα κτηνοτροφικά, ρίζες κτηνοτροφικές, 
χορτονομές (FOIN, LUZERNE), τριφύλλια, κτηνοτροφι-
κά λάχανα, χορτονομές λούπινου, βίκου και παρόμοια 
κτηνοτροφικά προϊόντα, έστω και συσσωματωμένα με 
μορφή σβόλων (Δ.Κ. 1213, 1214). Καλαμπόκι, ΕΧ1005, 
ΕΧ1103, ΕΧ1104.

Ο συντελεστής του φόρου για τα αγαθά της παρούσας 
ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%).»

2. Στο τέλος της παρ. 31 του Κεφαλαίου «Α. ΑΓΑΘΑ» 
του Παραρτήματος ΙΙΙ του ν. 2859/2000, περί βιομηχα-
νικών ειδών διατροφής που υπάγονται σε μειωμένο συ-
ντελεστή, προστίθεται τελευταίο εδάφιο και η παρ. 31 
διαμορφώνεται ως εξής:

«31. Υπολείμματα και απορρίμματα των βιομηχανικών 
ειδών διατροφής. Τροφές παρασκευασμένες για ζώα, 
εξαιρουμένων των τροφών για σκύλους ή γάτες (Δ.Κ. 
2301,2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, ΕΧ 2309).

Ο συντελεστής του φόρου για τα αγαθά της παρούσας 
ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%).»

3. Στο τέλος του Κεφαλαίου «Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» του Πα-
ραρτήματος ΙΙΙ του ν. 2859/2000, περί υπηρεσιών που 
υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή, προστίθενται παρ. 
9 και 10 ως εξής:

«9. Η παροχή υπηρεσιών από γυμναστήρια από την 
1η.10.2021 έως και την 30ή.6.2022.

10. Η παροχή υπηρεσιών από σχολές εκμάθησης χο-
ρού από την 1η.10.2021 έως και την 30ή.6.2022 και εφό-
σον δεν απαλλάσσονται με το άρθρο 22.»

4. Η παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4690/2020 (Α΄104), 
τροποποιείται ως προς τον χρόνο εφαρμογής του μει-
ωμένου ή υπερμειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. ως εξής:

«2. Οι διατάξεις του Παραρτήματος ΙΙΙ «Αγαθά και Υπη-
ρεσίες που υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή σύμφωνα 
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με την παρ. 1 του άρθρου 21» του Κώδικα Φόρου Προστι-
θέμενης αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 2859/2000, 
όπως τροποποιούνται από την παρ. 1, εφαρμόζονται από 
την 1η.6.2020 έως και την 30η. 6.2022.»

5. Το παρόν άρθρο ισχύει από την 1η.10.2021.

Άρθρο πεντηκοστό έκτο

Αύξηση αφορολόγητου ποσού δωρεών και 

γονικών παροχών περιουσιακών στοιχείων, 

χρηματικών ποσών - Τροποποίηση του άρθρου 

44 του ν. 2961/2001

1. Στο άρθρο 44 του Κώδικα διατάξεων φορολογίας 
κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών 
από τυχερά παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε με το πρώτο 
άρθρο του ν. 2961/2001 (Α΄266): α) η περ. α) της παρ. 1 
επικαιροποιείται, β) προστίθενται στην παρ. 1 νέα εδά-
φια τρίτο και τέταρτο, γ) η παρ. 2 τροποποιείται ως προς 
την αύξηση του αφορολόγητου ποσού για δωρεές και 
γονικές παροχές περιουσιακών στοιχείων και χρηματι-
κών ποσών και τον μη συνυπολογισμό αυτών στην αιτία 
θανάτου κτήση περιουσίας, και οι ως άνω παρ.ι διαμορ-
φώνονται ως εξής:

«1. Το υπόλοιπο της περιουσίας, πλην των χρηματικών 
ποσών, που αποκτάται αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής, 
το οποίο απομένει μετά την αφαίρεση των εκπτώσεων 
και απαλλαγών που προβλέπονται στα άρθρα 41 και 43, 
υποβάλλεται σε φόρο, ο οποίος υπολογίζεται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 29, οι οποίες εφαρμόζονται 
ανάλογα.

Από τον φόρο που προκύπτει εκπίπτει: α) ο φόρος 
που αναλογεί στις προγενέστερες δωρεές και γονικές 
παροχές, που συνυπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 
36, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 
31, και β) ο φόρος που αποδεδειγμένα καταβλήθηκε 
ή οριστικά και τελεσίδικα βεβαιώθηκε στην αλλοδα-
πή για τις δωρεές και γονικές παροχές κινητών που 
έγιναν εκεί, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 32.

Ειδικά η γονική παροχή ή η δωρεά προς τα πρόσωπα 
που υπάγονται στην Α΄ κατηγορία της παρ. 1 του άρθρου 
29 οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου, καθώς και η 
γονική παροχή ή η δωρεά χρηματικών ποσών προς τα ως 
άνω πρόσωπα, η οποία διενεργείται με μεταφορά χρη-
μάτων μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, υπόκεινται 
σε φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή δέκα τοις 
εκατό (10%), μετά την αφαίρεση εφάπαξ αφορολογήτου 
ποσού οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) ευρώ. Οι δωρεές 
και γονικές παροχές του προηγούμενου εδαφίου δεν 
συνυπολογίζονται στην αιτία θανάτου κτήση περιουσίας 
μεταξύ των αυτών προσώπων.

2. Η αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής κτήση χρημα-
τικών ποσών, πλην των προβλεπομένων στην παρ. 1, 
υπόκειται σε φόρο, ο οποίος υπολογίζεται αυτοτελώς 
με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), προκειμένου για 
δικαιούχους που υπάγονται στην Α΄ κατηγορία, με συντε-
λεστή είκοσι τοις εκατό (20%), προκειμένου για δικαιού-
χους που υπάγονται στη Β΄ κατηγορία και με συντελεστή 
σαράντα τοις εκατό (40%), προκειμένου για δικαιούχους 
που υπάγονται στη Γ΄ κατηγορία.»

2. Η παρ. 1 εφαρμόζεται για δωρεές και γονικές παρο-
χές, οι οποίες συστήνονται από την 1η Οκτωβρίου 2021. 
Για την εφαρμογή του τρίτου και του τέταρτου εδαφίου 
της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 2961/2001 (Α΄266), όπως 
τροποποιείται με την παρ. 1 του παρόντος, δωρεές και 
γονικές παροχές που έχουν διενεργηθεί μέχρι την ημε-
ρομηνία αυτή, δεν συνυπολογίζονται σύμφωνα με το 
άρθρο 36, περί συνυπολογισμού προγενέστερων δω-
ρεών και γονικών παροχών.

Άρθρο πεντηκοστό έβδομο

Μείωση του συντελεστή του φόρου 

συγκέντρωσης κεφαλαίου - Τροποποίηση του 

άρθρου 21 του ν. 1676/1986

1. Το άρθρο 21 του ν. 1676/1986 (Α΄204) τροποποιείται 
ως προς τον ορισμό ποσοστού του φόρου από ένα τοις 
εκατό (1%) στο ήμισυ της μονάδας (0,5%) και το άρθρο 
21 διαμορφώνεται ως εξής:

«΄Άρθρο 21: Συντελεστής του φόρου
Ο φόρος ορίζεται στο ήμισυ της μονάδας ως ποσοστό 

επί τοις εκατό (0,5%) στην αξία που φορολογείται.»
2. Η παρ. 1 ισχύει από την 1η.10.2021 και καταλαμβάνει 

πράξεις για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννά-
ται από την ημερομηνία αυτή και μετά.

Άρθρο πεντηκοστό όγδοο

Παράταση αναστολής επιβολής τέλους 

συνδρομητικής τηλεόρασης - Τροποποίηση 

του άρθρου 12 του ν. 4728/2020

1. Το άρθρο 12 του ν. 4728/2020 (A΄ 186) τροποποι-
είται ως προς την καταληκτική ημερομηνία αναστολής 
επιβολής τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης και δια-
μορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 12
Αναστολή επιβολής τέλους συνδρομητικής τηλεόρα-

σης
Αναστέλλεται η επιβολή του τέλους στη συνδρομητική 

τηλεόραση σύμφωνα με το άρθρο 54 του ν. 4389/2016 
(Α΄ 94) για την περίοδο από 1ης Οκτωβρίου 2020 έως 
30 Ιουνίου 2022.»

2. Η παρ. 1 ισχύει από την 1η.10.2021.

Άρθρο πεντηκοστό ένατο

Μείωση των συντελεστών του τέλους 

συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και 

του τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας και 

κατάργηση των τελών αυτών για τους νέους 

μέχρι 29 ετών - Τροποποίηση του άρθρου 12 

του ν. 2579/1998

1. Στο άρθρο 12 του ν. 2579/1998 (Α΄31), α) στην περ. 
α΄ της παρ. 1 τροποποιούνται το δεύτερο εδάφιο ως 
προς την κατάργηση της κλίμακας υπολογισμού μηνι-
αίου τέλους, το πέμπτο εδάφιο ως προς την αντικατά-
σταση της φράσης «την εξεύρεση του κλιμακίου» από 
τις λέξεις «τον υπολογισμό» και το έκτο εδάφιο ως προς 
την αντικατάσταση της φράσης «Δημόσια Οικονομική 
Υπηρεσία, που είναι αρμόδια για τη φορολογία εισοδή-
ματός τους» από τις λέξεις «Φορολογική Διοίκηση», β) 
στην περ. β΄ της παρ. 1 τροποποιούνται το πρώτο εδάφιο 
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ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο εξηκοστό ένατο

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται 
διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου 
του Κράτους.

Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2021

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  

Αναπληρωτής Υπουργός
 Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  

Αναπληρωτής Υπουργός
Εξωτερικών
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ  

Εθνικής Άμυνας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  

Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ  

Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ  

Υγείας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ  

Αναπληρώτρια Υπουργός 
Υγείας
ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ  

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ  

Προστασίας του Πολίτη
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕOΔΩΡΙΚΑΚΟΣ  

Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ  

Υφυπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ  

Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ  

Εσωτερικών
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ  

Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ  

Μετανάστευσης και Ασύλου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ  

Υποδομών και Μεταφορών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ  

Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ  

Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ 

Τουρισμού
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ  

Κλιματικής Κρίσης και 
Πολιτικής Προστασίας
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ  

Επικρατείας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ  

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ  

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2021

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
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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,


