
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 137486/Ζ2 
Διαδικασία προσδιορισμού, ρύθμισης και εί-

σπραξης των οφειλών των Καθηγητών και υπη-

ρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης 

από τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων 

Έρευνας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά-

των (Α.Ε.Ι.), σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 

23 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) - Αντικατάσταση της 

υπό στοιχεία 165788/Ζ2/4-12-2020 (Β’ 5351) κοι-

νής απόφασης των Υφυπουργών Οικονομικών και 

Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

  ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 «Δομή, 

λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών 
και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυ-
μάτων» (Α’ 195), 

β. της περ. η’ της παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 4485/2017 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114),

γ. του άρθρου 68 του ν. 4758/2020 «Περιστολή του 
λαθρεμπορίου - Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την 
εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις 
περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρο-
νομιών, διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη 
ταξινόμησης, κίνητρα για την προσέλκυση φορολογικών 
κατοίκων» (Α’ 242) και

δ. του άρθρου 113 του ν. 4821/2021 «Αναβάθμιση του 
σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες δι-
ατάξεις» (Α’ 136).

2. Τις διατάξεις:
α. των άρθρων 22 και 23 του ν. 4172/2013 «Φορο-

λογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του 
ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 167),

β. του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 «Κώδικας Φορο-
λογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 170) και 
ειδικότερα τις περ. ε’ και ιδ’ της παρ. 1 αυτού,

γ. του π.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημο-
σίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.)» (Α’ 90) και

δ. του π.δ. 16/1989 «Κανονισμός λειτουργίας Δημο-
σίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών 
Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» (Α’ 6).

3. Την υπ’ αρ. 3299/2014 απόφαση της Ολομέλειας του 
Συμβουλίου της Επικρατείας.

4. Τις διατάξεις:
α. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-

νομικών» (Α’ 181),
β. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),
γ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 

Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

δ. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

ε. της υπό στοιχεία 339/18-07-2019 κοινής απόφασης 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών 
Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051) και

στ. της υπό στοιχεία 169/Υ1/8-1-2021 κοινής απόφα-
σης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ-
πουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο Συρίγο» 
(Β’ 33).

5. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ 1154/2018 (Β’ 3253) κοινή 
απόφαση του Υπουργού και της Υφυπουργού Οικονο-
μικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

6. Την υπό στοιχεία 165788/Ζ2/4-12-2020 (Β’ 5351) κοι-
νή απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών και Παιδείας 
και Θρησκευμάτων και του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως τροποποιήθηκε με 
την υπό στοιχεία Φ.122.1/36047/Ζ2/31.3.2021 (Β’ 1257) 
όμοια απόφαση.

7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανο-
νισμός για την Προστασία Δεδομένων).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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8. Τις διατάξεις του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δε-
δομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προ-
στασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργα σίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση 
στην εθνική νομοθεσία της Οδη γίας (ΕΕ) 2016/680 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, σύμφωνα με την υπ’ αρ.Φ.1/Γ/716/137470/
Β1/27-10-2021 βεβαίωση της Γενικής Διεύθυνσης Οι-
κονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

1. Την αντικατάσταση της υπό στοιχεία 165788/Ζ2/
4-12-2020 (Β’ 5351) κοινής απόφασης των Υφυπουργών 
Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων και του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

2. Τον καθορισμό της διαδικασίας προσδιορισμού, 
ρύθμισης και είσπραξης των οφειλών των Καθηγητών 
πλήρους απασχόλησης και υπηρετούντων λεκτόρων των 
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) που προ-
έρχονται από την υποχρέωση απόδοσης του ποσοστού 
του επτά τοις εκατό (7%) επί των καθαρών εισοδημάτων 
τους από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας 
ατομικώς ή μέσω εταιρίας, σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 23 του ν. 4009/2011 από τους Ειδικούς Λογαρια-
σμούς Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι., ως εξής:

Άρθρο 1
Απόδοση ποσοστού για εισόδημα 
από επιχειρηματική δραστηριότητα

1. Οι Καθηγητές πλήρους απασχόλησης και υπηρε-
τούντες λέκτορες των Α.Ε.Ι., οι οποίοι ασκούν επιχειρη-
ματική δραστηριότητα κατά την περ. θ’ της παρ. 2 του 
άρθρου 23 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), υποχρεούνται να 
αποδίδουν ετησίως προς τον Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Α.Ε.Ι. 
ποσοστό ύψους επτά τοις εκατό (7%) επί των ετήσιων 
καθαρών εισοδημάτων τους που προέρχονται από την 
άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ατομικώς ή 
μέσω εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας.

2. Οι κρατήσεις της παρ. 1 αποτελούν πόρους των Ει-
δικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των 
Α.Ε.Ι., σύμφωνα με την περ. η’ της παρ. 1 του άρθρου 51 
του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

Άρθρο 2
Υποχρέωση ενημέρωσης για την έναρξη 
επιχειρηματικής δραστηριότητας

1. Κάθε Καθηγητής πλήρους απασχόλησης ή λέκτορας, 
οφείλει να γνωστοποιεί εγγράφως προς τον Κοσμήτορα 
της Σχολής στην οποία ανήκει, την έναρξη της άσκη-
σης επιχειρηματικής δραστηριότητας σύμφωνα με την 
περ. θ’ της παρ. 2 του ν. 4009/2011, εντός αποκλειστι-
κής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έναρξη αυτής. 
Αντίστοιχα, η ίδια υποχρέωση υφίσταται σε περίπτωση 
διακοπής της άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας 
από τον Καθηγητή ή υπηρετούντα λέκτορα.

2. Η υποχρέωση της παρ. 1 υφίσταται τόσο σε περι-
πτώσεις άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας ατο-
μικώς (άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος), όσο και στις 
περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών μέσω εταιρίας οποιασ-
δήποτε νομικής μορφής, σε περίπτωση που οι υπηρεσίες 
είναι συναφείς με την επιστήμη του Καθηγητή ή λέκτορα 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας.

3. Η άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ατομι-
κώς ή μέσω εταιρίας σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να 
προσδίδει στον Καθηγητή ή υπηρετούντα λέκτορα την 
εμπορική ιδιότητα.

4. Εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από 
την έναρξη κάθε ημερολογιακού έτους, ο Κοσμήτορας 
υποχρεούται, όπως αποστείλει στην αρμόδια διοικητική 
υπηρεσία του Α.Ε.Ι. της παρ. 1 του άρθρου 5 της παρού-
σας, κατάλογο με τα στοιχεία των Καθηγητών και υπη-
ρετούντων λεκτόρων, οι οποίοι δήλωσαν ότι άρχισαν ή 
σταμάτησαν να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα 
εντός του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.

Άρθρο 3
Οφειλές παρελθόντων ετών από την άσκηση 
επιχειρηματικής δραστηριότητας

1. Οφειλές, οι οποίες έχουν γεννηθεί από 1.1.2010 έως 
31.12.2017 από την υποχρέωση Καθηγητών πλήρους 
απασχόλησης ή υπηρετούντων λεκτόρων των Α.Ε.Ι. περί 
απόδοσης προς τον Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Α.Ε.Ι. ποσοστού 
επί των εισοδημάτων τους από την άσκηση επιχειρημα-
τικής δραστηριότητας ατομικώς και δεν έχουν εξοφληθεί 
έως την έναρξη ισχύος της παρούσας υπολογίζονται σε 
ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) επί του ετήσιου καθαρού 
εισοδήματος που προέρχεται από την άσκηση επιχειρη-
ματικής δραστηριότητας ατομικώς.

2. Οφειλές, οι οποίες έχουν γεννηθεί κατά τα έτη 2016 
και 2017 από την υποχρέωση Καθηγητών πλήρους απα-
σχόλησης ή υπηρετούντων λεκτόρων των Α.Ε.Ι. περί από-
δοσης προς τον Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Α.Ε.Ι. ποσοστού επί 
των εισοδημάτων τους, που προέρχονται από την άσκη-
ση επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω εταιρίας (με-
ρίσματα, διανομή κερδών κ.λπ.) και δεν έχουν εξοφληθεί 
έως την έναρξη ισχύος της παρούσας, υπολογίζονται σε 
ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) επί του ετήσιου καθαρού 
εισοδήματος που προέρχεται από την άσκηση επιχει-
ρηματικής δραστηριότητας μέσω εταιρίας (μερίσματα, 
διανομή κερδών, κ.λπ.).

3. Υπόχρεοι καταβολής οφειλών παρελθόντων ετών 
κατά τις παρ. 1 και 2 είναι:

α) Καθηγητές πλήρους απασχόλησης και υπηρετού-
ντες λέκτορες των Α.Ε.Ι., για το χρονικό διάστημα που 
ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα με 
την περ. θ’ της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011.

β) Καθηγητές ή υπηρετούντες λέκτορες των Α.Ε.Ι., οι 
οποίοι έχουν αφυπηρετήσει ή η σχέση τους με το Α.Ε.Ι. 
έχει λυθεί καθοιονδήποτε άλλο τρόπο κατά την ημερο-
μηνία έκδοσης της παρούσας και για όσο χρονικό διά-
στημα είχαν την ιδιότητα του Καθηγητή ή υπηρετού-
ντος λέκτορα και ασκούσαν παράλληλα επιχειρηματική 
δραστηριότητα σύμφωνα με την περ. θ’ της παρ. 2 του 
άρθρου 23 του ν. 4009/2011.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 65347Τεύχος B’ 5028/30.10.2021

4. Δεν έχουν την ιδιότητα του υπόχρεου Καθηγητές 
και υπηρετούντες λέκτορες κατά το χρονικό διάστημα 
που βρίσκονται ή τελούν σε καθεστώς μερικής απασχό-
λησης ή αναστολής καθηκόντων ή τους έχει χορηγηθεί 
άδεια άνευ αποδοχών, κατόπιν απόφασης του αρμοδίου 
οργάνου του Α.Ε.Ι., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 4
Εισοδήματα από την άσκηση 
επιχειρηματικής δραστηριότητας

1. Ως εισόδημα από την άσκηση επιχειρηματικής δρα-
στηριότητας κατά την περ. θ’ της παρ. 2 του άρθρου 23 
του ν. 4009/2011, νοείται:

α) εισόδημα από άσκηση επιχειρηματικής δραστη-
ριότητας ατομικά (ατομική επιχείρηση) με υποχρέωση 
τήρησης λογιστικών αρχείων (βιβλίων) και έκδοσης λο-
γιστικών αρχείων (στοιχείων) ή/και

β) εισόδημα που προέρχεται από την παροχή υπη-
ρεσιών, οι οποίες είναι συναφείς με την επιστήμη του 
Καθηγητή ή υπηρετούντος λέκτορα, μέσω εταιρίας 
οποιασδήποτε νομικής μορφής (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., 
Ι.Κ.Ε. κ.λπ). Ενδεικτικά, ως τέτοιες περιπτώσεις είναι οι 
εταιρείες παροχής ιατρικών υπηρεσιών, εταιρίες παρο-
χής συμβουλευτικών υπηρεσιών, εταιρίες μελετών και 
τεχνικών έργων, δικηγορικές εταιρίες κ.α. Τα εισοδήματα 
που προέρχονται από την άσκηση επιχειρηματικής δρα-
στηριότητας μέσω εταιρίας μπορεί να έχουν τη μορφή 
αμοιβής για τη συμμετοχή σε εταιρία, μερίσματος, δια-
νομής κερδών κ.λπ.

2. Από την υποχρέωση απόδοσης του εν λόγω ποσο-
στού εξαιρούνται, οι ακόλουθες κατηγορίες εισοδημάτων:

α) εισόδημα που προκύπτει από αγροτική επιχειρημα-
τική δραστηριότητα,

β) εισόδημα που προκύπτει από άσκηση επιχειρημα-
τικής δραστηριότητας ατομικά (ατομική επιχείρηση) 
με απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης λογιστικών 
αρχείων (βιβλίων) και έκδοσης λογιστικών αρχείων (στοι-
χείων), όπως ενδεικτικά αμοιβές με τίτλο κτήσης (πρώην 
απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης),

γ) εισόδημα που προκύπτει από την παροχή διδα-
κτικού έργου προς άλλο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, συμπερι-
λαμβανομένου του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημί-
ου (Ε.Α.Π.), σε δημόσιες Σχολές, σε δημόσια Ινστιτούτα 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Κέντρα Επαγγελ-
ματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.),

δ) εισόδημα που προκύπτει από την παροχή διοικη-
τικού έργου στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής,

ε) εισόδημα από κεφάλαιο κατά το άρθρο 35 του 
ν. 4172/2013 (Α’ 167), συμπεριλαμβανομένου του εισο-
δήματος που προκύπτει ως αντάλλαγμα από τη χρήση 
ή το δικαίωμα χρήσης δικαιωμάτων διανοητικής (πνευ-
ματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας κατά το άρθρο 
38 του ν. 4172/2013, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν 
αφορά δραστηριότητα του υπόχρεου σχετική με την 
παροχή υπηρεσιών του μέσω εταιρίας, η οποία εντάσ-
σεται στην περ. β’ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Σε 
περίπτωση που σύνολο ή μέρος του εισοδήματος από 
κεφάλαιο (μερίσματα κ.λπ.) προέρχεται από τη συμμετο-
χή σε εταιρία μέσω της οποίας ο Καθηγητής ή υπηρετών 

λέκτορας παρέχει υπηρεσίες συναφείς με την επιστημο-
νική του ιδιότητα, αυτό υπόκειται κανονικά στην κράτη-
ση του επτά τοις εκατό (7%),

στ) εισόδημα από τη λήψη της ειδικής αμοιβής για την 
παροχή κλινικού και εργαστηριακού έργου σε πανεπι-
στημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες, εγκατεστη-
μένες σε νοσοκομεία του ΕΣΥ ή των νοσοκομείων που 
ανήκουν σε Πανεπιστήμια,

ζ) εισόδημα που προέρχεται από οποιαδήποτε 
άλλη πηγή εντασσόμενο από φορολογικής απόψεως 
στην έννοια της επιχειρηματικής δραστηριότητας, το 
οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται ρητώς στην παρ. 1 της 
παρούσας.

3. Η υποχρέωση απόδοσης του ποσοστού επτά τοις 
εκατό (7%) υπολογίζεται επί των ετήσιων καθαρών εισο-
δημάτων που προέρχονται από εισοδήματα της παρ. 1 
του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 5
Διαδικασία χορήγησης φορολογικών στοιχείων

1. Η αρμόδια διοικητική υπηρεσία του Α.Ε.Ι., στην 
οποία έχει ανατεθεί η τήρηση του μητρώου και των 
υπηρεσιακών φακέλων των Καθηγητών και υπηρετού-
ντων Λεκτόρων του Α.Ε.Ι. αποστέλλει προς τη Μονάδα 
Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. 
εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη του ημερολογιακού 
έτους ηλεκτρονικό αρχείο σε επεξεργάσιμη μορφή με 
τα στοιχεία των Καθηγητών και υπηρετούντων λεκτό-
ρων του Α.Ε.Ι. Το αρχείο περιλαμβάνει το σύνολο των 
Καθηγητών και λεκτόρων που υπηρετούσαν στο Α.Ε.Ι. 
κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, και ειδικό-
τερα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία ανά φυσικό 
πρόσωπο: α) ονοματεπώνυμο, β) πατρώνυμο, γ) βαθ-
μίδα Καθηγητή, δ) Τμήμα ή Μονοτμηματική Σχολή του 
Α.Ε.Ι. που υπηρετεί, ε) διεύθυνση κατοικίας (πόλη, οδός, 
αριθμός), στ) τηλέφωνο επικοινωνίας, ζ) διεύθυνση ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου, η) ΑΦΜ, θ) Δ.Ο.Υ., ι) άσκηση 
ή μη επιχειρηματικής δραστηριότητας, σύμφωνα με τα 
προσκομιζόμενα από τους Κοσμήτορες των Σχολών 
στοιχεία (ένδειξη ΝΑΙ ή ΟΧΙ), και ια) στοιχεία σχετικά με 
την υπηρεσιακή κατάσταση ή τη μεταβολή υπηρεσιακής 
κατάστασης εντός του έτους αναφοράς με σχετική μνεία 
της χρονικής περιόδου όπου έλαβε χώρα κάθε μεταβολή 
κατά το έτος αναφοράς. Εάν ο Καθηγητής ή υπηρετών 
λέκτορας δεν βρισκόταν σε καθεστώς πλήρους απα-
σχόλησης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους ή δεν ήταν 
υπόχρεος απόδοσης, στο αρχείο συμπληρώνεται σχετική 
αιτιολογία με την αντίστοιχη υπηρεσιακή μεταβολή (π.χ. 
διορισμός ή αφυπηρέτηση κατά τη διάρκεια του έτους, 
αναστολή καθηκόντων, ένταξη σε καθεστώς μερικής 
απασχόλησης, χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών, καθώς 
και η απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Α.Ε.Ι. δυνάμει 
της οποίας προκύπτει το εν λόγω γεγονός).

2. Ο Προϊστάμενος της Μονάδας Οικονομικής και Δι-
οικητικής Υποστήριξης (Π.Μ.Ο.Δ.Υ.) ή άλλος υπάλληλος 
της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης 
(Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε. νομίμως εξουσιοδοτημένος με την 
εν λόγω αρμοδιότητα, αποστέλλει ηλεκτρονικά προς 
την Α.Α.Δ.Ε.:
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α) αίτημα χορήγησης των εισοδημάτων των Καθηγη-
τών πλήρους απασχόλησης και υπηρετούντων λεκτόρων 
του Α.Ε.Ι. κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος,

β) απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 
του Ε.Λ.Κ.Ε. δυνάμει της οποίας ορίζεται ο/οι αρμόδιος/
οι υπάλληλος/οι της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε., που θα είναι 
υπεύθυνος/οι κατά το έτος αναφοράς για την παραλαβή 
και επεξεργασία των φορολογικών στοιχείων από την 
Α.Α.Δ.Ε. αποκλειστικά για την υποστήριξη της Επιτροπής 
Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. κατά τη διαδικασία 
έκδοσης των πράξεων προσδιορισμού οφειλών σύμφω-
να με τα οριζόμενα στην παρούσα, και

γ) ηλεκτρονικό γραμμογραφημένο αρχείο σε επε-
ξεργάσιμη μορφή, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που 
ορίζει η Α.Α.Δ.Ε., με τα στοιχεία του Α.Ε.Ι. (Α.Φ.Μ. Α.Ε.Ι. 
και Ε.Λ.Κ.Ε.) και τα στοιχεία των Καθηγητών πλήρους 
απασχόλησης και υπηρετούντων λεκτόρων (Ονοματε-
πώνυμο, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.), συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
Καθηγητών ή υπηρετούντων λεκτόρων που βρίσκονταν 
σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης μόνο για ορισμένο 
χρονικό διάστημα του έτους.

Τα ως άνω στοιχεία αποστέλλονται προς την Α.Α.Δ.Ε. 
εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από 
την ημερομηνία παραλαβής του ηλεκτρονικού αρχείου 
της παρ. 1.

3. Η Α.Α.Δ.Ε. εντός τριών (3) μηνών από την καταλη-
κτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας 
εισοδήματος φυσικών προσώπων, αποστέλλει ηλεκτρο-
νικά κρυπτογραφημένο αρχείο, το οποίο βασίζεται στο 
ηλεκτρονικό αρχείο που είχε σταλεί από τη Μ.Ο.Δ.Υ. του 
Ε.Λ.Κ.Ε. και περιέχει ανά Καθηγητή ή υπηρετούντα λέ-
κτορα του Α.Ε.Ι. τις ακόλουθες κατηγορίες εισοδημάτων, 
όπως αυτές προκύπτουν από την υποβληθείσα δήλωση 
φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) του έτους ανα-
φοράς:

α) το καθαρό εισόδημα (κέρδος) που προέρχεται από 
την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας,

β) καθαρά κέρδη από συμμετοχή σε νομικά πρόσωπα 
και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία,

γ) το εισόδημα, από μερίσματα λόγω συμμετοχής σε 
νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που τηρούν δι-
πλογραφικά βιβλία,

4. Κατά την χορήγηση των στοιχείων του παρόντος 
από την Α.Α.Δ.Ε. προς τους Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. εφαρμόζε-
ται η υπό στοιχεία ΠΟΛ 1154/2018 (Β’ 3253) απόφαση. 
Η χορήγηση φορολογικών στοιχείων αφορά αποκλει-
στικά στους Καθηγητές πλήρους απασχόλησης και υπη-
ρετούντες λέκτορες των Α.Ε.Ι. που έχουν εισοδήματα 
της παρ. 1 του άρθρου 4 της παρούσας, ενώ για τους 
λοιπούς Καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες των Α.Ε.Ι. 
που σύμφωνα με τα στοιχεία της Α.Α.Δ.Ε. κατά το έτος 
αναφοράς δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα 
ατομικώς ή δεν διέθεταν εισοδήματα από τη συμμετοχή 
σε εταιρία (διανομή κερδών ή μερίσματα) δεν αποστέλ-
λονται σχετικά στοιχεία.

5. Ως αρμόδια υπηρεσία για τη χορήγηση των στοι-
χείων του παρόντος ορίζεται η Διεύθυνση Υπηρεσιών 
Δεδομένων (Δ.ΥΠΗ.ΔΕΔ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης της Α.Α.Δ.Ε.

6. Εάν διαπιστωθούν τυχόν ελλείψεις ή αδυναμία χο-
ρήγησης ορισμένων στοιχείων για οιονδήποτε λόγο 
(π.χ. μη ταύτιση των ατομικών στοιχείων του Καθηγητή 
ή υπηρετούντος λέκτορα μεταξύ Α.Ε.Ι. και Α.Α.Δ.Ε.), η 
Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. και η Α.Α.Δ.Ε. συνεργάζονται προκει-
μένου να επιλυθούν τυχόν προβλήματα και να καταστεί 
δυνατή η χορήγηση όλων των απαιτούμενων στοιχείων 
για τους Καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες πλήρους 
απασχόλησης του Α.Ε.Ι. για το έτος αναφοράς.

7. Η Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. δύναται να κάνει χρήση των 
διαδικτυακών υπηρεσιών «Επιβεβαίωση στοιχείων φυσι-
κού προσώπου» και «Άντληση πληροφοριών από το Φο-
ρολογικό Μητρώο Υπουργείου Οικονομικών (Α.Α.Δ.Ε.)», 
κατόπιν απόφασης του Υπουργού Επικρατείας, προκει-
μένου να προβαίνει σε έλεγχο των στοιχείων που απαι-
τούνται κατά τη διαδικασία έκδοσης των πράξεων προσ-
διορισμού οφειλής και τον έλεγχο, καθώς και σε έλεγχο 
των στοιχείων που προβάλλονται από τους φερόμενους 
ως υπόχρεους κατά τη διαδικασία υποβολής απόψεων 
και των ενστάσεων κατά των πράξεων προσδιορισμού 
οφειλών. Ενδεικτικά μέσω της χρήσης των ως άνω διαδι-
κτυακών εφαρμογών, η Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. δύναται να 
αντλεί στοιχεία σχετικά με τα χρονικά διαστήματα που 
ένα φυσικό πρόσωπο ασκεί ή ασκούσε επιχειρηματική 
δραστηριότητα, τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριό-
τητας (ΚΑΔ) που διαθέτει ή διέθετε σε μορφή λίστας με 
την αντίστοιχη περιγραφή αυτών, τη συμμετοχή κάθε 
φυσικού προσώπου σε εταιρίες, καθώς και το χρονικό 
διάστημα συμμετοχής σε αυτές.

Άρθρο 6
Διαδικασία υποβολής απόψεων 
για το έτος 2019 και εξής

1. Η αρμόδια υπηρεσία της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. υπο-
χρεούται να ενημερώσει ηλεκτρονικά τον υπόχρεο σχετι-
κά με την υποχρέωσή του περί καταβολής του ποσοστού 
επτά τοις εκατό (7%) επί των εισοδημάτων που απέκτη-
σε από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας 
ατομικώς ή μέσω εταιρίας για κάθε έτος και ο υπόχρεος 
Καθηγητής ή υπηρετών λέκτορας δύναται να υποβάλει 
τις απόψεις του πριν την έκδοση της πράξης προσδιο-
ρισμού οφειλής. Ειδικότερα, το ενημερωτικό έγγραφο 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

α) το ύψος των καθαρών εισοδημάτων ανά κατηγορία 
εισοδήματος της παρ. 3 του άρθρου 5, σύμφωνα με τα 
στοιχεία που απεστάλησαν από την Α.Α.Δ.Ε.,

β) το ύψος του υπολογιζόμενου ποσού οφειλής ανά 
κατηγορία εισοδήματος, το οποίο θα πρέπει να αποδοθεί 
προς τον Ε.Λ.Κ.Ε., σύμφωνα με τα στοιχεία που απεστά-
λησαν από την Α.Α.Δ.Ε.,

γ) τη δυνατότητα του υπόχρεου περί υποβολής από-
ψεων και τη διαδικασία υποβολής των απόψεων,

δ) το αρμόδιο όργανο του Ε.Λ.Κ.Ε. προς το οποίο θα 
υποβληθούν οι απόψεις και 

ε) την προθεσμία υποβολής των απόψεων.
2. Η υποβολή απόψεων πραγματοποιείται εγγράφως 

είτε ηλεκτρονικά, είτε με αποστολή εγγράφου, προς τη 
Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. από τον ίδιο τον υπόχρεο ή άλλον 
νομίμως εξουσιοδοτημένο για τον σκοπό αυτό εκπρόσω-



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 65349Τεύχος B’ 5028/30.10.2021

πό του. Εάν ο υπόχρεος αμφισβητεί το ύψος του οφειλό-
μενου ποσού, υποχρεούται να αναφέρει αιτιολογημένα 
το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα ανά 
κατηγορία, το οποίο δεν θα πρέπει να ληφθεί υπόψη 
κατά τον προσδιορισμό του ύψους του οφειλόμενου 
ποσού, καθώς και τον λόγο εξαίρεσής του σύμφωνα με 
το άρθρο 4 της παρούσας. Οι προβαλλόμενοι ανά περί-
πτωση λόγοι θα πρέπει να αποδεικνύονται από έγγραφα, 
δικαιολογητικά και πάσης φύσεως στοιχεία, τα οποία 
κρίνει ο υπόχρεος ότι είναι ικανά να αποδείξουν τους 
ισχυρισμούς του για τη μη επιβολή της κράτησης του 
επτά τοις εκατό (7%).

3. Η έγγραφη ενημέρωση του παρόντος άρθρου δεν 
συνιστά πράξη προσδιορισμού οφειλής και δεν έχει εκτε-
λεστό χαρακτήρα, αντίστοιχα η υποβολή απόψεων δεν 
συνιστά ένσταση κατά την περ. ιγ’ της παρ. 3 του άρθρου 
23 του ν. 4009/2011.

4. Η διαδικασία του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται για 
τις οφειλές που αφορούν σε εισοδήματα των Καθηγητών 
πλήρους απασχόλησης και υπηρετούντων λεκτόρων των 
Α.Ε.Ι. που αποκτήθηκαν από το έτος 2019 και εξής.

5. Η διαδικασία ενημέρωσης για το έτος 2019 ολοκλη-
ρώνεται από τη Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. το αργότερο εντός 
εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την έναρξη 
ισχύος της παρούσας υπό την προϋπόθεση ότι η Α.Α.Δ.Ε 
έχει χορηγήσει προς τη Μ.Ο.Δ.Υ. τα απαιτούμενα στοιχεία 
των Καθηγητών πλήρους απασχόλησης και υπηρετού-
ντων λεκτόρων σύμφωνα με τη διαδικασία που οριζό-
ταν στο άρθρο 6 της υπό στοιχεία 165788/Ζ2/4-12-2020 
(Β’ 5351) κοινής απόφασης άλλως εντός εξήντα (60) ημε-
ρολογιακών ημερών από την κοινοποίηση των εν λόγω 
απαιτούμενων στοιχείων από την Α.Α.Δ.Ε. Εάν η Μ.Ο.Δ.Υ. 
του Ε.Λ.Κ.Ε. έχει υλοποιήσει τη διαδικασία ενημέρωσης 
των υπόχρεων για το έτος 2019 πριν την έκδοση της πα-
ρούσας δεν υποχρεούται να προβεί εκ νέου σε ενημέρω-
ση των υπόχρεων, ενώ οι απόψεις που έχουν υποβληθεί 
εμπροθέσμως από τους υπόχρεους λαμβάνονται υπόψη.

6. Η διαδικασία ενημέρωσης για τα εισοδήματα που 
αποκτήθηκαν από το έτος 2020 και εξής πραγματοποι-
είται με επιμέλεια της Μ.Ο.Δ.Υ. εντός εξήντα (60) ημερο-
λογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του 
αρχείου της παρ. 3 του άρθρου 5.

7. Οι απόψεις των υπόχρεων, καθώς και κάθε άλλο 
δικαιολογητικό έγγραφο υποβάλλονται προς αρμόδιο 
όργανο του Ε.Λ.Κ.Ε. εντός αποκλειστικής προθεσμίας 
τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα 
κοινοποίησης της σχετικής ενημέρωσης.

Άρθρο 7
Διαδικασία έκδοσης πράξεων προσδιορισμού 
οφειλών για το έτος 2019 και εξής

1. Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., 
αφού λάβει υπόψη της τα φορολογικά στοιχεία που απέ-
στειλε η Α.Α.Δ.Ε. ανά υπόχρεο και τις τυχόν υποβληθείσες 
απόψεις, προσδιορίζει το ύψος του οφειλόμενου ποσού 
σύμφωνα με την παρούσα και τις διατάξεις της παρ. 3 
του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 και εκδίδει την πράξη 
προσδιορισμού οφειλής. Η έκδοση της πράξης πραγμα-
τοποιείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) 

ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υποβολής 
των απόψεων του υπόχρεου, άλλως από την άπρακτη 
πάροδο της προθεσμίας υποβολής αυτών.

2. Εάν το οφειλόμενο ποσό από την άσκηση επιχειρη-
ματικής δραστηριότητας κατά το άρθρο 4 της παρούσας 
σύμφωνα με τα στοιχεία της Α.Α.Δ.Ε. υπολογίζεται ότι 
ισούται ή είναι μικρότερο από το ποσό των εξήντα (60) 
ευρώ, το εν λόγω ποσό δεν αναζητείται και ο Ε.Λ.Κ.Ε. δεν 
προβαίνει στην ενημέρωση του υπόχρεου για την πα-
ροχή απόψεων και την έκδοση πράξης προσδιορισμού 
οφειλής σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

3. Η πράξη προσδιορισμού οφειλής της παρ. 1 υπο-
γράφεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και 
Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον 
τα ακόλουθα στοιχεία:

α) τα προσωπικά στοιχεία του υπόχρεου (ονοματεπώ-
νυμο, πατρώνυμο, ιδιότητα, διεύθυνση κατοικίας, Α.Φ.Μ. 
και Δ.Ο.Υ.),

β) τον μοναδικό αριθμό της πράξης προσδιορισμού 
οφειλής και ημερομηνία έκδοσης,

γ) την ημερομηνία συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευ-
νών και Διαχείρισης κατά την οποία προσδιορίστηκε το 
ύψος του οφειλόμενου ποσού,

δ) το καθαρό εισόδημα από την άσκηση επιχειρηματι-
κής δραστηριότητας ατομικώς κατά το έτος αναφοράς, 
όπως αυτό χορηγήθηκε από την Α.Α.Δ.Ε.,

ε) το εισόδημα από την άσκηση επιχειρηματικής δρα-
στηριότητας μέσω εταιρίας (μερίσματα και διανομή κερ-
δών) κατά το έτος αναφοράς, όπως χορηγήθηκε από 
την Α.Α.Δ.Ε.,

στ) το καθαρό εισόδημα από την άσκηση επιχειρημα-
τικής δραστηριότητας ατομικώς κατά το έτος αναφοράς, 
το οποίο ελήφθη υπόψη ως βάση υπολογισμού μετά την 
υποβολή απόψεων του υπόχρεου,

ζ) το εισόδημα από την άσκηση επιχειρηματικής δρα-
στηριότητας μέσω εταιρίας (μερίσματα και διανομή κερ-
δών) κατά το έτος αναφοράς, τα οποίο ελήφθη υπόψη 
ως βάση υπολογισμού μετά την υποβολή απόψεων του 
υπόχρεου,

η) το οφειλόμενο ποσό για το έτος αναφοράς που αντι-
στοιχεί ανά κατηγορία εισοδήματος,

θ) τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού του Ε.Λ.Κ.Ε. 
του Α.Ε.Ι. στον οποίο πραγματοποιείται η καταβολή του 
οφειλόμενου ποσού,

ι) την αιτιολογία κατάθεσης, που θα πρέπει να δηλωθεί 
από τον υπόχρεο, κατά την εξόφληση του οφειλόμενου 
ποσού,

ια) την προθεσμία εξόφλησης σε περίπτωση εφάπαξ 
καταβολής,

ιβ) τη δυνατότητα ρύθμισης του οφειλόμενου ποσού 
και τμηματικής καταβολής αυτού κατόπιν υποβολής αι-
τήματος του υπόχρεου προς τον Ε.Λ.Κ.Ε.,

ιγ) τις συνέπειες από την μη εμπρόθεσμη εξόφληση 
του ποσού,

ιδ) τη δυνατότητα άσκησης ένστασης κατά της πρά-
ξης, την προθεσμία άσκησής της, καθώς και το αρμόδιο 
όργανο εξέτασής της.

4. Η κοινοποίηση της πράξης προσδιορισμού οφειλής 
πραγματοποιείται με κάθε πρόσφορο τρόπο σύμφωνα 
με την παρ. 2 του άρθρου 19 του Κώδικα Διοικητικής 
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Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45). Ενδεικτικά, ως πρό-
σφοροι αναφέρονται οι ακόλουθοι τρόποι κοινοποίησης:

α) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον ιδρυματικό 
λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υπόχρεου,

β) με συστημένη επιστολή μέσω των Ελληνικών Τα-
χυδρομείων ή άλλης εταιρίας παροχής ταχυδρομικών 
υπηρεσιών, η οποία λειτουργεί νομίμως στην ημεδαπή 
και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ταχυδρομικών Επι-
χειρήσεων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδρομείων, γ) με παράδοση προς τον υπόχρεο από 
υπάλληλο του Α.Ε.Ι. ή άλλο εντεταλμένο όργανο.

5. Η εφάπαξ εξόφληση του οφειλόμενου ποσού πραγ-
ματοποιείται υποχρεωτικά εντός αποκλειστικής προ-
θεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την 
κοινοποίηση της πράξης προσδιορισμού οφειλής. Εάν 
ο υπόχρεος επιθυμεί να υποβάλει προς την Επιτροπή 
Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε αίτημα ρύθμισης 
του οφειλόμενου ποσού περί τμηματικής καταβολής της 
οφειλής, το αίτημα υποβάλλεται εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την κοινο-
ποίηση της πράξης προσδιορισμού οφειλής. Η Επιτροπή 
Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. μετά την εξέταση 
του αιτήματος περί τμηματικής καταβολής εκδίδει το 
αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών 
νέα πράξη προσδιορισμού οφειλής στην οποία αναφέ-
ρονται πέραν των στοιχείων της παρ. 3, ο συνολικός 
αριθμός των δόσεων, το οφειλόμενο ποσό ανά δόση 
και η ημερομηνία εξόφλησης κάθε δόσης. Οι δόσεις είναι 
μηνιαίες και ισόποσες και ο μέγιστος αριθμός αυτών δεν 
δύναται να υπερβαίνει τις δώδεκα (12), ενώ η καταλη-
κτική ημερομηνία εξόφλησης της τελευταίας δόσης δεν 
μπορεί να υπερβαίνει την 31η.12. του επόμενου φορο-
λογικού έτους, από το οποίο χορηγήθηκαν τα στοιχεία 
από την Α.Α.Δ.Ε. Κατά της πράξης προσδιορισμού οφει-
λής της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. 
στην οποία περιλαμβάνεται ο αριθμός των δόσεων και η 
προθεσμία εξόφλησής τους δεν επιτρέπεται η υποβολή 
ένστασης σύμφωνα με την περ. ιγ’ της παρ. 3 του άρθρου 
23 του ν. 4009/2011.

6. Μετά την εξόφληση του οφειλόμενου ποσού, η 
Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. εκδίδει βεβαίωση εξόφλησης του 
οφειλόμενου ποσού για φορολογική χρήση, η οποία 
αποστέλλεται ηλεκτρονικά προς τον υπόχρεο, καθώς 
το ποσό που καταβάλλεται εκπίπτει κατά το επόμενο 
φορολογικό έτος σύμφωνα με την περ. ε’ της παρ. 3 του 
άρθρου 23 του ν. 4009/2011, με την επιφύλαξη των δι-
ατάξεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.). 
Ο υπόχρεος δύναται να ζητήσει οποτεδήποτε βεβαίωση 
εξόφλησης, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέ-
σεις για κάθε νόμιμη χρήση.

7. Η διαδικασία του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται για 
τις οφειλές που αφορούν σε εισοδήματα των Καθηγητών 
και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης που 
αποκτήθηκαν από το έτος 2019 και εξής.

Άρθρο 8
Ενέργειες του Ε.Λ.Κ.Ε. 
σε περίπτωση μη εξόφλησης

Ο Π.Μ.Ο.Δ.Υ. του ΕΛΚΕ στις περιπτώσεις που έχει πα-
ρέλθει η προθεσμία εμπρόθεσμης εξόφλησης του συνο-

λικού οφειλόμενου ποσού ή τουλάχιστον μίας (1) δόσης, 
αν έχει επιλεγεί η τμηματική εξόφληση αυτού, συντάσσει 
και αποστέλλει στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπη-
ρεσία (Δ.Ο.Υ.) του υπόχρεου, τα απαραίτητα δικαιολο-
γητικά έγγραφα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
55 του π.δ. 16/89, όπως ισχύει, προκειμένου η Δ.Ο.Υ να 
βεβαιώσει το οφειλόμενο ποσό και να επιδιώξει την εί-
σπραξή του σύμφωνα με την διαδικασία του Κ.Ε.Δ.Ε.

Άρθρο 9
Διαδικασία έκδοσης πράξεων 
προσδιορισμού οφειλών για το έτος 2018

1. Η Μ.Ο.Δ.Υ του Ε.Λ.Κ.Ε., εφόσον δεν έχει προβεί στην 
ενημέρωση των υπόχρεων για τις οφειλές του έτους 
2018, αποστέλλει ενημέρωση προς τους υπόχρεους 
Καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες σχετικά με την 
υποχρέωση απόδοσης ποσοστού επτά τοις εκατό (7%) 
επί του καθαρού εισοδήματός τους προερχόμενου από 
την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας για το έτος 
2018 εντός είκοσι (20) ημερών από την έκδοση της πα-
ρούσας απόφασης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 
του άρθρου 6 και οι υπόχρεοι δύνανται να υποβάλουν 
τις απόψεις τους σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 2 
του ίδιου άρθρου εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημε-
ρών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής 
ενημέρωσης.

2. Εάν το οφειλόμενο ποσό από την άσκηση επιχειρη-
ματικής δραστηριότητας κατά το άρθρο 4 της παρούσας 
σύμφωνα με τα στοιχεία της Α.Α.Δ.Ε., υπολογίζεται ότι 
ισούται ή είναι μικρότερο από το ποσό των εξήντα (60) 
ευρώ, το εν λόγω ποσό δεν αναζητείται και ο Ε.Λ.Κ.Ε. 
δεν προβαίνει στην ενημέρωση του υπόχρεου για την 
παροχή απόψεων και αντίστοιχα στην έκδοση πράξης 
προσδιορισμού οφειλής σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

3. Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., 
αφού λάβει υπόψη της τα φορολογικά στοιχεία που 
απέστειλε η Α.Α.Δ.Ε. ανά υπόχρεο για το έτος 2018 και 
τις απόψεις του, προσδιορίζει το ύψος του οφειλόμε-
νου ποσού σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 23 του 
ν. 4009/2011 και τις διατάξεις της παρούσας και εκδίδει 
τη σχετική πράξη προσδιορισμού οφειλής. Η έκδοση της 
πράξης πραγματοποιείται εντός αποκλειστικής προθε-
σμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερο-
μηνία υποβολής των απόψεων του υπόχρεου, άλλως από 
την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας υποβολής αυτών.

4. Η εφάπαξ εξόφληση του οφειλόμενου ποσού πραγ-
ματοποιείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα 
(30) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση 
της πράξης προσδιορισμού οφειλής. Εάν ο υπόχρεος 
επιθυμεί να υποβάλει προς την Επιτροπή Ερευνών και 
Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. αίτημα ρύθμισης της οφειλής 
περί τμηματικής καταβολής της, το αίτημα υποβάλλεται 
εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από 
την κοινοποίηση της πράξης προσδιορισμού οφειλής. 
Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. μετά 
την εξέταση του αιτήματος περί τμηματικής καταβολής 
εκδίδει το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών νέα 
πράξη προσδιορισμού οφειλής στην οποία αναφέρονται 
ο συνολικός αριθμός των δόσεων, το οφειλόμενο ποσό 
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ανά δόση και η ημερομηνία εξόφλησης κάθε δόσης. Οι 
δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες, ενώ ο ακριβής αριθ-
μός των δόσεων καθορίζεται από την Επιτροπή Ερευνών 
και Διαχείρισης.

5. Εάν η Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. έχει υλοποιήσει τη διαδι-
κασία ενημέρωσης των υπόχρεων για το έτος 2018 και 
εκδώσει τις πράξεις προσδιορισμού οφειλών σύμφωνα 
με την υπό στοιχεία 165788/Ζ2/4-12-2020 κοινή από-
φαση, πριν την έκδοση της παρούσας, δεν υποχρεού-
ται να προβεί εκ νέου στην ενημέρωση των υπόχρεων 
για την υποβολή απόψεων ή την έκδοση νέων πράξεων 
προσδιορισμού οφειλών και οι τυχόν εμπροθέσμως υπο-
βληθείσες απόψεις ή ενστάσεις ισχύουν και παράγουν 
αντίστοιχα έννομα αποτελέσματα υποβολής τους. Εάν 
η Μ.Ο.Δ.Υ. δεν έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία έκδοσης 
των πράξεων προσδιορισμού οφειλών, πλην όμως, έχει 
ενημερώσει τους υπόχρεους και έχει παρέλθει η προθε-
σμία υποβολής των απόψεων των υπόχρεων, οφείλει, 
όπως εκδώσει τις αντίστοιχες πράξεις προσδιορισμού 
οφειλών εντός είκοσι (20) ημερών.

6. Εάν έως την έκδοση της παρούσας απόφασης, έχει 
εκδοθεί πράξη προσδιορισμού οφειλής με ποσό μικρό-
τερο ή ίσο με αυτό των εξήντα (60) ευρώ, η εκδοθείσα 
πράξη παύει να ισχύει και το εν λόγω ποσό δεν αναζη-
τείται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι. Εάν ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι. 
έχει εκδώσει πράξη προσδιορισμού οφειλής με ποσό 
μικρότερο ή ίσο με το ποσό των εξήντα (60) ευρώ και 
ο υπόχρεος έχει καταβάλει το εν λόγω ποσό, αυτό δεν 
επιστρέφεται, ούτε δύναται να αναζητηθεί.

7. Κατά τα λοιπά, ως προς τα στοιχεία που περιέχο-
νται στις πράξεις προσδιορισμού οφειλής, τη διαδι-
κασία έκδοσης και κοινοποίησης των πράξεων στους 
υπόχρεους, καθώς και τη διαδικασία βεβαίωσης των 
αντίστοιχων ποσών προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. σε περίπτω-
ση μη εμπρόθεσμης εξόφλησής τους εφαρμόζονται τα 
άρθρα 7 και 8.

Άρθρο 10
Διαδικασία έκδοσης πράξεων προσδιορισμού 
οφειλών παρελθόντων ετών (2010 έως 2017)

1. Ο προσδιορισμός του ύψους του οφειλόμενου πο-
σού για τα παρελθόντα έτη από την άσκηση επιχειρη-
ματικής δραστηριότητας ατομικώς (άσκηση ελευθέριου 
επαγγέλματος) από την 1η.1.2010 έως την 31η. 12. 2017 
υπολογίζεται από το άθροισμα των οφειλών κάθε έτους, 
αφαιρουμένου του συνολικού ποσού που έχει καταβλη-
θεί από τον υπόχρεο προς τον Ε.Λ.Κ.Ε. προς εξόφληση 
οφειλών που γεννήθηκαν από την άσκηση επιχειρημα-
τικής δραστηριότητας ατομικώς κατά την ίδια χρονική 
περίοδο. Το οφειλόμενο ποσό ανά έτος προσδιορίζεται 
από το ύψος του καθαρού εισοδήματος κάθε έτους, από 
την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ατομικώς 
(ελευθέριο επάγγελμα) πολλαπλασιαζόμενο επί του πο-
σοστού επτά τοις εκατό (7%). Εάν το οφειλόμενο ποσό 
που προκύπτει από το άθροισμα του οφειλόμενου πο-
σού από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας 
μέσω εταιρίας κατά τα έτη 2016 και 2017 και του οφειλό-
μενου ποσού από την άσκηση επιχειρηματικής δραστη-
ριότητας ατομικώς από την 1η.1.2010 έως 31η.12.2017 

ισούται ή είναι μικρότερο από το ποσό των εξήντα (60) 
ευρώ, το εν λόγω ποσό δεν αναζητείται και ο Ε.Λ.Κ.Ε. 
δεν προβαίνει στην ενημέρωση του υπόχρεου για την 
παροχή απόψεων και την έκδοση πράξης προσδιορι-
σμού οφειλής.

2. Η Μ.Ο.Δ.Υ του Ε.Λ.Κ.Ε. βάσει των φορολογικών 
στοιχείων που έχουν χορηγηθεί από την Α.Α.Δ.Ε. έως 
την έναρξη ισχύος της παρούσας, αποστέλλει έγγραφο 
ενημέρωσης προς όλους τους υπόχρεους για τις οφειλές 
που προκύπτουν από την άσκηση επιχειρηματικής δρα-
στηριότητας ατομικώς κατά την χρονική περίοδο από 
1-1-2010 έως 31-12-2017, αφαιρουμένων των ποσών 
που τυχόν ήδη έχουν καταβληθεί προς τον Ε.Λ.Κ.Ε. από 
την ίδια αιτία και το ίδιο χρονικό διάστημα. Η ενημέρω-
ση των υπόχρεων ολοκληρώνεται το αργότερο έως την 
15η.11.2021. Η κοινοποίηση της έγγραφης ενημέρωσης 
των υπόχρεων, οι οποίοι δεν αποτελούν πλέον προσω-
πικό των Α.Ε.Ι. για οιονδήποτε λόγο (αφυπηρέτηση, 
παραίτηση κ.λπ.), πραγματοποιείται μέσω συστημένης 
επιστολής ή κατ’ οίκον παράδοσης από υπάλληλο του 
Α.Ε.Ι. ή άλλο πρόσφορο μέσο κοινοποίησης.

3. Οι υπόχρεοι δύνανται να υποβάλουν εγγράφως τις 
απόψεις τους προς τη Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. σύμφωνα με 
τη διαδικασία του άρθρου 6 εντός δέκα (10) ημερολο-
γιακών ημερών από την κοινοποίηση της ενημέρωσης.

4. Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., 
αφού λάβει υπόψη της τα φορολογικά στοιχεία που απέ-
στειλε η Α.Α.Δ.Ε. ανά υπόχρεο για τα έτη 2010 έως 2017, 
τις απόψεις του και το ποσό που τυχόν είχε ήδη κατα-
βάλει προς τον Ε.Λ.Κ.Ε. για τις οφειλές που γεννήθηκαν 
κατά τα έτη αυτά, προσδιορίζει το ύψος του οφειλόμε-
νου ποσού σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 23 του 
ν. 4009/2011 και τις διατάξεις της παρούσας και εκδίδει 
την πράξη προσδιορισμού οφειλής. Η έκδοση και κοι-
νοποίηση της πράξης προσδιορισμού οφειλής πραγμα-
τοποιείται το αργότερο έως την 20η.12.2021.

5. Η πράξη προσδιορισμού οφειλής υπογράφεται από 
τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του 
Ε.Λ.Κ.Ε. και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα 
στοιχεία:

α) τα προσωπικά στοιχεία του υπόχρεου (ονοματεπώ-
νυμο, πατρώνυμο, ιδιότητα, διεύθυνση κατοικίας, Α.Φ.Μ. 
και Δ.Ο.Υ.),

β) τον μοναδικό αριθμό της πράξης προσδιορισμού 
οφειλής και ημερομηνία έκδοσης,

γ) την ημερομηνία συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευ-
νών και Διαχείρισης κατά την οποία προσδιορίστηκε το 
ύψος του οφειλόμενου ποσού των ετών 2010 έως 2017,

δ) το καθαρό εισόδημα από την άσκηση επιχειρημα-
τικής δραστηριότητας (ατομικά) ανά έτος, όπως αυτό 
χορηγήθηκε από την Α.Α.Δ.Ε.,

ε) το καθαρό εισόδημα από την άσκηση επιχειρηματι-
κής δραστηριότητας (ατομικώς) ανά έτος, το οποίο ελή-
φθη υπόψη ως βάση υπολογισμού μετά την υποβολή 
απόψεων του υπόχρεου,

στ) το οφειλόμενο ποσό ανά έτος που αντιστοιχεί στο 
εισόδημα της περ. ε’ πολλαπλασιαζόμενο επί του ποσο-
στού επτά τοις εκατό (7%),

ζ) το άθροισμα των οφειλομένων ποσών για τα παρελ-
θόντα έτη 2010 έως 2017,
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η) το τυχόν καταβληθέν ποσό προς εξόφληση οφειλών 
από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ατο-
μικώς για κάθε έτος αναφοράς από το έτος 2010 έως το 
2017 προς τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι. και το άθροισμα αυτών,

θ) το τελικό οφειλόμενο ποσό, το οποίο ο υπόχρεος 
οφείλει να καταβάλει προς τον Ε.Λ.Κ.Ε. για την άσκηση 
επιχειρηματικής δραστηριότητας ατομικώς κατά τα πα-
ρελθόντα έτη (2010 έως 2017),

ι) τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού του Ε.Λ.Κ.Ε. του 
Α.Ε.Ι. στον οποίο θα γίνει η καταβολή του οφειλόμενου 
ποσού,

ια) την αιτιολογία κατάθεσης, που θα πρέπει να δη-
λωθεί από τον υπόχρεο, κατά την καταβολή του οφει-
λόμενου ποσού,

ιβ) την προθεσμία εφάπαξ εξόφλησης, η οποία ανέρ-
χεται σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες,

ιγ) τη δυνατότητα ρύθμισης του οφειλόμενου ποσού 
και τμηματικής καταβολής αυτού σε ισόποσες μηνιαίες 
δόσεις, κατόπιν υποβολής αιτήματος του υπόχρεου προς 
τον Ε.Λ.Κ.Ε.,

ιδ) τις συνέπειες από την μη εμπρόθεσμη καταβολή 
του οφειλόμενου ποσού,

ιε) τη δυνατότητα άσκησης ένστασης κατά της πρά-
ξης, την προθεσμία άσκησής της, καθώς και το αρμόδιο 
όργανο εξέτασής της.

6. Η εφάπαξ εξόφληση του οφειλόμενου ποσού πραγ-
ματοποιείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα 
(30) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της 
πράξης προσδιορισμού οφειλής. Ο υπόχρεος δύναται να 
υποβάλει αίτημα ρύθμισης της οφειλής και τμηματικής 
καταβολής εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) 
εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της πράξης 
προσδιορισμού οφειλής, συνοδευόμενο από αντίγρα-
φο της φορολογικής δήλωσης του τελευταίου φορο-
λογικού έτους. Οι δόσεις είναι ισόποσες και μηνιαίες, 
ενώ ο μέγιστος αριθμός αυτών ανέρχεται κατ’ ανώτατο 
όριο στο λόγο του συνολικού οφειλόμενου ποσού της 
περ. θ’ της παρ. 5 προς το ένα δωδέκατο (1/12) του ακα-
θάριστου μηνιαίου εισοδήματος του τελευταίου φορο-
λογικού έτους του υπόχρεου. Ως ακαθάριστο μηνιαίο 
εισόδημα λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ακαθάριστο 
εισόδημα του υπόχρεου (από κάθε πηγή εισοδήματος) 
διαιρούμενο με τον αριθμό δώδεκα (12). Ο ανώτατος 
αριθμός των δόσεων δεν δύναται να υπερβαίνει τις εκα-
τόν είκοσι (120).

7. Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. 
μετά την εξέταση του αιτήματος περί τμηματικής κα-
ταβολής εκδίδει το αργότερο εντός μηνός νέα πράξη 
προσδιορισμού οφειλής στην οποία αναφέρονται πέραν 
των στοιχείων της παρ. 5, ο συνολικός αριθμός των δό-
σεων, το οφειλόμενο ποσό ανά δόση και η ημερομηνία 
εξόφλησης κάθε δόσης. Κατά της πράξης προσδιορι-
σμού οφειλής της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 
του Ε.Λ.Κ.Ε. στην οποία περιλαμβάνεται ο αριθμός των 
δόσεων και η προθεσμία εξόφλησής τους δεν επιτρέ-
πεται η υποβολή ένστασης σύμφωνα με την περ. ιγ’ της 
παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011.

8. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του συνολικά οφειλό-
μενου ποσού σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής ή τουλά-

χιστον μιας (1) δόσης σε περίπτωση τμηματικής καταβο-
λής ισοδυναμεί με απώλεια του δικαιώματος ρύθμισης 
και τμηματικής καταβολής της οφειλής και η Μ.Ο.Δ.Υ. του 
Ε.Λ.Κ.Ε. οφείλει να προβεί στη διαδικασία βεβαίωσης του 
συνόλου της οφειλής προς την αρμόδια ανά περίπτωση 
Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 8.

9. Εάν η Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. έχει υλοποιήσει τη δια-
δικασία ενημέρωσης των υπόχρεων για τα παρελθόντα 
έτη 2000 έως 2017 και εκδώσει τις πράξεις προσδιορι-
σμού οφειλών σύμφωνα με την υπό στοιχεία 165788/Ζ2/
4-12-2020 κοινή απόφαση, πριν την έκδοση της πα-
ρούσας, δεν υποχρεούται να προβεί εκ νέου στην 
ενημέρωση των υπόχρεων για την υποβολή απόψεων 
ή την έκδοση νέων πράξεων προσδιορισμού οφει-
λών, εφόσον το ύψος των προσδιοριζόμενων οφειλών 
για το χρονικό διάστημα από την 1η.1.2010 έως την 
31η.12.2017 δεν μεταβάλλεται μετά την έναρξη ισχύος 
της παρούσας απόφασης και δεν υφίσταται ποσό προς 
συμψηφισμό, το ύψος του οποίου θα πρέπει να επανυ-
πολογιστεί σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.

10. Εάν η Μ.Ο.Δ.Υ. δεν είχε ολοκληρώσει τη διαδικα-
σία έκδοσης των πράξεων προσδιορισμού οφειλών για 
τα παρελθόντα έτη 2000 έως 2017 έως την έκδοση της 
παρούσας, πλην όμως έχει ενημερώσει τους υπόχρεους 
και έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής των απόψεων 
των υπόχρεων, οφείλει, όπως εκδώσει τις αντίστοιχες 
πράξεις προσδιορισμού οφειλών αποκλειστικά για το 
χρονικό διάστημα από την 1η. 1.2010 έως 31η. 12.2017 
το αργότερο έως την 30η.11.2021.

11. Εάν έως την έκδοση της παρούσας απόφασης, έχει 
εκδοθεί πράξη προσδιορισμού οφειλής με ποσό μικρό-
τερο ή ίσο με αυτό των εξήντα (60) ευρώ για τις οφειλές 
που γεννήθηκαν από την 1η.1.2010 έως 31η.12.2017, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν οφειλών από την άσκηση 
επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω εταιρίας κατά τα 
έτη 2016 και 2017, το εν λόγω ποσό δεν αναζητείται από 
τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι. και ο υπόχρεος απαλλάσσεται της 
υποχρέωσης καταβολής τους.

Άρθρο 11
Έκδοση πράξεων προσδιορισμού οφειλών 
για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας 
μέσω εταιρίας (έτη 2016 και 2017)

1. Ο προσδιορισμός του ύψους του οφειλόμενου πο-
σού για τα έτη 2016 και 2017 από την άσκηση επιχειρη-
ματικής δραστηριότητας μέσω εταιρίας προκύπτει από 
το άθροισμα των οφειλών κάθε έτους, αφαιρουμένου 
τυχόν ποσού που έχει καταβληθεί από τον υπόχρεο προς 
τον Ε.Λ.Κ.Ε. κατά τα έτη αυτά από την άσκηση επιχει-
ρηματικής δραστηριότητας μέσω εταιρίας. Η οφειλή 
κάθε έτους προσδιορίζεται από το ύψος του ετήσιου 
εισοδήματος από την άσκηση επιχειρηματικής δραστη-
ριότητας μέσω εταιρίας (μερίσματα και διανομή κερδών) 
πολλαπλασιαζόμενου επί του ποσοστού επτά τοις εκα-
τό (7%). Εάν το οφειλόμενο ποσό που προκύπτει από 
το άθροισμα του οφειλόμενου ποσού από την άσκηση 
επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω εταιρίας κατά 
τα έτη 2016 και 2017 και του οφειλόμενου ποσού από 
την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ατομικώς 
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από την 1η.1.2010 έως 31η.12.2017 ισούται ή είναι μι-
κρότερο από το ποσό των εξήντα (60) ευρώ, το εν λόγω 
ποσό δεν αναζητείται και ο Ε.Λ.Κ.Ε. δεν προβαίνει στην 
ενημέρωση του υπόχρεου για την παροχή απόψεων και 
την έκδοση πράξης προσδιορισμού οφειλής σύμφωνα 
με το παρόν άρθρο.

2. Η Μ.Ο.Δ.Υ του Ε.Λ.Κ.Ε. βάσει των στοιχείων που 
έχουν χορηγηθεί από την Α.Α.Δ.Ε. έως την έναρξη ισχύος 
της παρούσας, αποστέλλει έγγραφο ενημέρωσης προς 
όλους τους υπόχρεους για τις οφειλές που προκύπτουν 
από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω 
εταιρίας για τα έτη 2016 και 2017. Το έγγραφο ενημέ-
ρωσης αποστέλλεται το αργότερο έως την 31η.1.2022. 
Η αποστολή της έγγραφης ενημέρωσης προς τους υπό-
χρεους, οι οποίοι δεν αποτελούν πλέον προσωπικό των 
Α.Ε.Ι. για οιονδήποτε λόγο (αφυπηρέτηση, παραίτηση 
κ.λπ.), πραγματοποιείται μέσω συστημένης επιστολής, 
κατ’ οίκον παράδοσης από υπάλληλο του Α.Ε.Ι. ή άλλο 
πρόσφορο μέσο.

3. Οι υπόχρεοι δύνανται να υποβάλουν εγγράφως τις 
απόψεις τους προς τη Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. σύμφωνα με 
τη διαδικασία του άρθρου 6 εντός τριάντα (30) ημερολο-
γιακών ημερών από την κοινοποίηση της ενημέρωσης.

4. Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., 
αφού λάβει υπόψη της τα φορολογικά στοιχεία που 
απέστειλε η Α.Α.Δ.Ε. ανά υπόχρεο για τα έτη 2016 και 
2017, τις απόψεις του υπόχρεου και το ποσό που τυχόν 
κατέβαλε προς τον Ε.Λ.Κ.Ε. για τις οφειλές που γεννήθη-
καν κατά τα έτη αυτά, εφόσον δεν έχει ήδη συνυπολογι-
στεί στη διαδικασία του άρθρου 10 ή υφίσταται σχετικό 
υπόλοιπο προς συμψηφισμό, προσδιορίζει το ύψος του 
οφειλόμενου ποσού σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 
23 του ν. 4009/2011 και τις διατάξεις της παρούσας και 
εκδίδει τη σχετική πράξη προσδιορισμού οφειλής. Η έκ-
δοση της πράξης πραγματοποιείται εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από 
την ημερομηνία υποβολής των απόψεων του υπόχρε-
ου, άλλως από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας 
υποβολής αυτών.

5. Η πράξη προσδιορισμού οφειλής υπογράφεται από 
τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του 
Ε.Λ.Κ.Ε. και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα 
στοιχεία:

α) τα προσωπικά στοιχεία του υπόχρεου (ονοματεπώ-
νυμο, πατρώνυμο, ιδιότητα, διεύθυνση κατοικίας, Α.Φ.Μ. 
και Δ.Ο.Υ.),

β) τον μοναδικό αριθμό της πράξης προσδιορισμού 
οφειλής και ημερομηνία έκδοσης,

γ) την ημερομηνία συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευ-
νών και Διαχείρισης κατά την οποία προσδιορίστηκε το 
ύψος του οφειλόμενου ποσού των παρελθόντων ετών,

δ) το εισόδημα από την άσκηση επιχειρηματικής δρα-
στηριότητας μέσω εταιρίας ανά κατηγορία (μερίσματα 
και διανομή κερδών) και ανά έτος (2016 και 2017), όπως 
αυτό χορηγήθηκε από την Α.Α.Δ.Ε.,

ε) το εισόδημα από την άσκηση επιχειρηματικής δρα-
στηριότητας μέσω εταιρίας ανά κατηγορία και ανά έτος, 
το οποίο ελήφθη υπόψη ως βάση υπολογισμού μετά την 
υποβολή απόψεων του υπόχρεου,

στ) το οφειλόμενο ποσό ανά έτος που αντιστοιχεί στο 
εισόδημα της περ. ε’ πολλαπλασιαζόμενο επί του ποσο-
στού επτά τοις εκατό (7%) ανά κατηγορία εισοδήματος 
(μερίσματα και διανομή κερδών),

ζ) το άθροισμα των οφειλομένων ποσών για τα έτη 
2016 και 2017,

η) το συνολικό ποσό που τυχόν έχει καταβληθεί από 
τον υπόχρεο προς τον Ε.Λ.Κ.Ε. έως την έκδοση της πρά-
ξης προσδιορισμού οφειλής για οφειλές που γεννήθηκαν 
κατά τα έτη 2016 έως 2017 από την άσκηση επιχειρημα-
τικής δραστηριότητας μέσω εταιρίας,

θ) το τελικό οφειλόμενο ποσό, το οποίο ο υπόχρεος 
οφείλει να καταβάλει προς τον Ε.Λ.Κ.Ε. για την άσκηση 
επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω εταιρίας για τα 
έτη 2016 και 2017,

ι) τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού του Ε.Λ.Κ.Ε. του 
Α.Ε.Ι. στον οποίο θα γίνει η καταβολή του οφειλόμενου 
ποσού,

ια) την αιτιολογία κατάθεσης, που θα πρέπει να δη-
λωθεί από τον υπόχρεο, κατά την καταβολή του οφει-
λόμενου ποσού,

ιβ) την προθεσμία εφάπαξ εξόφλησης εντός τριάντα 
(30) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της 
πράξης προσδιορισμού οφειλής,

ιγ) τη δυνατότητα ρύθμισης του οφειλόμενου ποσού 
και τμηματικής καταβολής αυτού σε ισόποσες μηνιαίες 
δόσεις, κατόπιν υποβολής αιτήματος του υπόχρεου προς 
τον Ε.Λ.Κ.Ε.,

ιδ) τις συνέπειες από την μη εμπρόθεσμη καταβολή 
του οφειλόμενου ποσού,

ιε) τη δυνατότητα άσκησης ένστασης κατά της πρά-
ξης, την προθεσμία άσκησής της, καθώς και το αρμόδιο 
όργανο εξέτασής της.

6. Η εφάπαξ εξόφληση του οφειλόμενου ποσού πραγ-
ματοποιείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα 
(30) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της 
πράξης προσδιορισμού οφειλής. Ο υπόχρεος δύναται να 
υποβάλει αίτημα ρύθμισης της οφειλής και τμηματικής 
καταβολής εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) 
εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της πράξης 
προσδιορισμού οφειλής. Οι δόσεις είναι ισόποσες και 
μηνιαίες, ενώ ο μέγιστος αριθμός αυτών ανέρχεται στις 
είκοσι τέσσερις (24).

7. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του συνολικά οφειλό-
μενου ποσού σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής ή μιας 
δόσης σε περίπτωση τμηματικής καταβολής ισοδυναμεί 
με απώλεια του δικαιώματος ρύθμισης και τμηματικής 
καταβολής της οφειλής και η Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. οφεί-
λει να προβεί στη διαδικασία βεβαίωσης του συνόλου 
της οφειλής προς την αρμόδια ανά περίπτωση Δ.Ο.Υ. 
σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 8.

8. Σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης και κοινοποίησης 
των πράξεων προσδιορισμού οφειλής στους υπόχρεους, 
καθώς και τη διαδικασία εξόφλησης και βεβαίωσης των 
αντίστοιχων ποσών προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. εφαρμό-
ζονται κατά τα λοιπά τα άρθρα 7 και 8 της παρούσας.

9. Εάν η Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. έχει προβεί στη διαδικα-
σία ενημέρωσης των υπόχρεων σχετικά με την υποχρέω-
ση απόδοσης του ποσοστού επτά τοις εκατό (7%) επί του 
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καθαρού εισοδήματος από την άσκηση επιχειρηματικής 
δραστηριότητας μέσω εταιρίας για τα παρελθόντα έτη 
2016 και 2017 και εκδώσει τις πράξεις προσδιορισμού 
οφειλών σύμφωνα με την υπό στοιχεία 165788/Ζ2/
4-12-2020 κοινή απόφαση, πριν την έκδοση της παρού-
σας, δεν υποχρεούται να προβεί εκ νέου στην ενημέ-
ρωση των υπόχρεων για την υποβολή απόψεων ή την 
έκδοση νέων πράξεων προσδιορισμού οφειλών, εφόσον 
το ύψος των προσδιοριζόμενων οφειλών δεν μεταβάλ-
λεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης 
και δεν υφίσταται ποσό προς συμψηφισμό, το ύψος του 
οποίου θα πρέπει να επανυπολογιστεί σύμφωνα με την 
παρούσα απόφαση.

Άρθρο 12
Οφειλές Καθηγητών Τ.Ε.Ι. παρελθόντων ετών

1. Οφειλές Καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων 
των πρώην Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 
(Τ.Ε.Ι.), τα οποία συγχωνεύτηκαν με Πανεπιστήμια σε 
εφαρμογή των διατάξεων των ν. 4521/2018 (Α’  38), 
4559/2018 (Α’ 142), 4589/2019 (Α’ 13) και 4610/2019 
(Α’ 70) από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότη-
τας ατομικώς ή μέσω εταιρίας εισπράττονται από τον 
Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι., στο οποίο έχει ενταχθεί κάθε Καθηγη-
τής ή υπηρετών λέκτορας, ως καθολικός διάδοχος του 
Ε.Λ.Κ.Ε. των πρώην Τ.Ε.Ι., σύμφωνα με τη διαδικασία της 
παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 και της παρού-
σας απόφασης, εφόσον ήταν υπόχρεοι απόδοσης της 
σχετικής κράτησης.

2. Κατά τη διαδικασία έκδοσης και κοινοποίησης των 
πράξεων προσδιορισμού οφειλής στους υπόχρεους, κα-
θώς και τη διαδικασία εξόφλησης, ρύθμισης και βεβαί-
ωσης των αντίστοιχων ποσών προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 
εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας.

Άρθρο 13
Υποχρέωση αποστολής στοιχείων 
προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

1. Οι Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. υποχρεούνται, όπως αποστεί-
λουν προς το Τμήμα Β’ Παρακολούθησης Προϋπολογι-
σμού και Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων Ανώτατης 
Εκπαίδευσης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
στοιχεία με την εφαρμογή της παρούσας και την πορεία 
είσπραξης των οφειλών των Καθηγητών πλήρους απα-
σχόλησης και υπηρετούντων λεκτόρων από την άσκηση 
επιχειρηματικής δραστηριότητας κατά τα παρελθόντα 
έτη, ως ακολούθως:

α) ηλεκτρονικό αρχείο με το σύνολο των πράξεων 
προσδιορισμού για τα παρελθόντα έτη σύμφωνα με 
τα άρθρα 10, 11 και 12 της παρούσας. Ειδικότερα στο 
αρχείο αναγράφονται τα στοιχεία των συνολικά εκδο-
θέντων πράξεων προσδιορισμού οφειλών ως ακολού-
θως: αα) ο αριθμός πράξης προσδιορισμού οφειλής, 
ββ) το ύψος του αρχικώς προσδιορισθέντος οφειλό-
μενου ποσού, γγ) η υποβολή τυχόν ένστασης από τον 
υπόχρεο, δδ) το ύψος του οφειλόμενου ποσού, όπως 
αυτό έχει προσδιοριστεί μετά την εξέταση τυχόν υπο-
βληθείσας ένστασης, σε περίπτωση που αυτό έχει μετα-

βληθεί από το αρχικώς προσδιορισθέν ποσό, εε) σχετική 
αναφορά περί ρύθμισης της οφειλής σε δόσεις κατό-
πιν απόφασης του αρμοδίου οργάνου του Ε.Λ.Κ.Ε. και 
στστ) ο συνολικός αριθμός των δόσεων που έχουν εγκριθεί 
από το αρμόδιο όργανο του Ε.Λ.Κ.Ε., σε περίπτωση υπο-
βολής αιτήματος ρύθμισης και τμηματικής καταβολής. 
Η αποστολή του αρχείου πραγματοποιείται εντός ενός (1) 
μήνα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των 
ενστάσεων κατά των πράξεων προσδιορισμού οφειλών 
των υπόχρεων.

β) ηλεκτρονικό αρχείο με το σύνολο των οφειλών 
των υπόχρεων που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες και 
απεστάλησαν προς βεβαίωση σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του Κώδικα Δημοσίων, με τα ακόλουθα στοιχεία: 
αα) τον αριθμό πράξης προσδιορισμού οφειλής ανά 
υπόχρεο, ββ) το ύψος του προς βεβαίωση ποσού ανά 
υπόχρεο. Η αποστολή του αρχείου πραγματοποιείται έως 
31.1.2023, για τις οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθε-
σμες έως 31.12.2022. Σε περίπτωση που καταστούν λη-
ξιπρόθεσμες οφειλές από τη μη εμπρόθεσμη καταβολή 
δόσεων ρυθμισμένων οφειλών, οι Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. υπο-
χρεούνται, όπως αποστέλλουν έως την 31η Δεκεμβρίου 
κάθε έτους ηλεκτρονικό αρχείο με τα ίδια στοιχεία της 
παρούσας περίπτωσης για το σύνολο των οφειλόμενων 
ποσών που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες.

2. Η υποχρέωση αποστολής των ηλεκτρονικών αρ-
χείων της παρ. 1 προς το Τμήμα Β’ Παρακολούθησης 
Προϋπολογισμού και Αναφορών Εποπτευόμενων Φο-
ρέων Ανώτατης Εκπαίδευσης της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων καταλαμβάνει και τη διαδικασία 
προσδιορισμού οφειλών των Καθηγητών πλήρους 
απασχόλησης και υπηρετούντων λεκτόρων των Α.Ε.Ι. 
που ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα κατά το 
έτος 2018 και εξής. Η αποστολή του αρχείου πραγματο-
ποιείται ετησίως εντός ενός (1) μήνα από την ολοκλή-
ρωση της διαδικασίας εξέτασης των ενστάσεων κατά 
των πράξεων προσδιορισμού οφειλών των υπόχρεων 
και το αργότερο έως την 31η. Ιανουαρίου εκάστου 
έτους για τις οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες 
έως την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου οικονομι-
κού έτους.

3. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως αρ-
μόδια εποπτεύουσα αρχή, δύναται να ζητά οποτεδή-
ποτε τη χορήγηση στοιχείων σχετικά με τη διαδικασία 
προσδιορισμού, ρύθμισης, είσπραξης, βεβαίωσης και 
αναγκαστικής είσπραξης σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Κ.Ε.Δ.Ε. των οφειλών των Καθηγητών και υπηρετούντων 
λεκτόρων πλήρους απασχόλησης των Α.Ε.Ι.

Άρθρο 14
Τελικές διατάξεις

1. Η διαδικασία χορήγησης των φορολογικών στοι-
χείων για το έτος 2020, από την ΑΑΔΕ προς τους ΕΛΚΕ 
των ΑΕΙ πραγματοποιείται σύμφωνα με τις παρ. 3 έως 
6 του άρθρου 5, εφόσον δεν έχει ήδη συντελεστεί η 
χορήγησή τους έως την έναρξη ισχύος της παρούσας. 
Η διαδικασία χορήγησης πραγματοποιείται το αργότερο 
έως τις 31/03/2022.
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2. Καταβολές που πραγματοποιήθηκαν εκ μέρους 
των υπόχρεων έως την έναρξη ισχύος της παρούσας 
προς εξόφληση οφειλών στο πλαίσιο πράξεων προσ-
διορισμού οφειλών που εκδόθηκαν για τα παρελθόντα 
έτη από 1.1.2000 έως 31.12.2017, χωρίς σαφή προσ-
διορισμό των ετών αναφοράς που αφορούσαν, αυτές 
θεωρούνται ότι καλύπτουν τις χρονικά παλαιότερες 
οφειλές με αφετηρία το 2000 δεν αναζητούνται και δεν 
δύνανται να συνυπολογιστούν ή συμψηφιστούν με μελ-
λοντικές οφειλές.

3. Οφειλές των καθηγητών πλήρους απασχόλησης 
και υπηρετούντων λεκτόρων των Α.Ε.Ι. από την άσκη-
ση επιχειρηματικής δραστηριότητας ατομικώς ή μέσω 
εταιρίας, που προσδιορίζονται σύμφωνα με τις περ. β’ 
και γ’ της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 και 
την παρούσα, δύνανται να συμψηφιστούν με ποσά που 
καταβλήθηκαν εμπροθέσμως από τους υπόχρεους προς 
εξόφληση των οφειλών τους από την άσκηση επιχει-
ρηματικής δραστηριότητας για τα έτη 2015 και εξής 
σύμφωνα με τα ποσοστά που ίσχυσαν κατά τον χρόνο 
απόδοσής τους και εφόσον το ύψος αυτών υπερβαίνει το 
επτά τοις εκατό (7%) επί του ετήσιου καθαρού εισοδήμα-
τος από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η 
δυνατότητα συμψηφισμού αφορά αποκλειστικά τυχόν 
υπερβάλλον καταβληθέν ποσό από αυτό που αντιστοι-
χεί στο ύψος του επτά τοις εκατό (7%) επί του ετήσιου 
καθαρού εισοδήματος. Με απόφαση του αρμοδίου ορ-

γάνου του Ε.Λ.Κ.Ε. για την έκδοση της πράξης προσδι-
ορισμού οφειλής εγκρίνεται ο συμψηφισμός οφειλών, 
κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος του υπόχρεου 
προς τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι. Το αίτημα συμψηφισμού δύ-
ναται να υποβληθεί είτε σωρευτικά με την υποβολή της 
ένστασης κατά της πράξης προσδιορισμού οφειλής είτε 
αυτοτελώς. Η δυνατότητα συμψηφισμού του παρόντος 
παρέχεται και προς τους αφυπηρετήσαντες Καθηγητές 
των Α.Ε.Ι., για τους οποίους εκκρεμεί ο προσδιορισμός 
των οφειλών τους για οφειλές που γεννήθηκαν σε χρόνο 
πριν την ημερομηνία αφυπηρέτησής τους.

4. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 27 Οκτωβρίου 2021

Οι Υφυπουργοί 

  Παιδείας
Οικονομικών και Θρησκευμάτων

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   
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*02050283010210012*

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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