
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός της διαδικασίας και των δικαιολογη-
τικών για τη χορήγηση των απαλλαγών που ορί-
ζονται στις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 3 
του ν. 4223/2013 (Α’ 287).

2 Τροποποίηση της αριθμ. ΔΕΛ Β 1192636 ΕΞ 
2017/22-12-2017 (Β’ 4640) απόφασης του Διοι-
κητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
περί καθορισμού του αριθμού φορολογικών 
ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2018, 
όπως ισχύει.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. ΠΟΛ. 1171 (1)
Καθορισμός της διαδικασίας και των δικαιολογη-

τικών για τη χορήγηση των απαλλαγών που ορί-

ζονται στις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 3 

του ν. 4223/2013 (Α' 287). 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 6, 7 και 8 του άρθρου 

3 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ Α' 287), οι οποίες προστέθηκαν 
με το άρθρο 7 της από 26-7-2018 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Α’ 138) και με το τρίτο άρθρο της από 
10-8-2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 149).

2. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α') «Φορο-
λογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Πρώτου Μέρους του 
ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή 
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρω-
τικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 94).

4. Την 1/20.01.2016 (ΦΕΚ 18/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./20.01.2016) 
πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και δι-
ορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρ-

θρου 41 του ν. 4389/2016, και την αριθμ. 39/3/30.11.2017 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της 
Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωσης θητείας του Διοικητή της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύουν.

5. Την Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-7-2017 (ΦΕΚ 2743 
Β') απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε περί μεταβίβασης αρ-
μοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή 
Διοικητή» σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, όπως 
ισχύει.

6. Τη Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (ΦΕΚ 968 και 1238 
Β') απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε 
συμπληρώθηκε και ισχύει.

7. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση των απαλλαγών 
που ορίζονται στις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 3 
του ν. 4223/2013 είναι ο προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. της αρχικά 
εκδοθείσας «δήλωσης ΕΝ.Φ.ΙΑ. -  πράξης προσδιορισμού 
φόρου» του οικείου έτους.

2. Για τη χορήγηση της απαλλαγής της παραγράφου 
6 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 απαιτείται η υποβολή 
αίτησης στον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. σύμφωνα 
με το συνημμένο στην ΠΟΛ 1200/2017 (ΦΕΚ 4429 και 
4726 Β') υπόδειγμα 1Α, το οποίο επέχει θέση δήλωσης, 
συνοδευόμενο από βεβαίωση της αρμόδιας δημόσιας 
αρχής ή αρχών από την οποία πρέπει να προκύπτουν η 
απόφαση κήρυξης της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης πολιτικής προστασίας, η διεύθυνση και το είδος 
του πληγέντος ακινήτου καθώς και ότι το κτίσμα έχει ολο-
σχερώς καταστραφεί ή ότι έχει κριθεί κατεδαφιστέο ή ότι 
είναι επισκευάσιμο μεν αλλά έχει υποστεί λειτουργικές 
ζημιές που το καθιστούν μη κατοικήσιμο.

3. Για τη χορήγηση της απαλλαγής της παραγράφου 
7 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 απαιτείται η υποβολή 
αίτησης στον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με 
το συνημμένο στην ΠΟΛ 1200/2017 (ΦΕΚ 4429 και 4726 
Β') υπόδειγμα 1Α, το οποίο επέχει θέση δήλωσης, συνο-
δευόμενο από το Δελτίο Επανελέγχου του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών.

4. Εφόσον η αίτηση γίνει αποδεκτή, εκδίδεται νέα «δή-
λωση ΕΝ.Φ.ΙΑ. - πράξη διοικητικού προσδιορισμού φό-
ρου», η οποία κοινοποιείται κατά τις διατάξεις της ΠΟΛ 
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1125/2014 απόφασης ΓΓΔΕ (ΦΕΚ 1171 Β') και αναρτάται 
ηλεκτρονικά στο λογαριασμό του φορολογούμενου στο 
ΟΠΣ Περιουσιολόγιο (www.aade.gr).

5. Εφόσον η αίτηση δεν γίνει αποδεκτή, εκδίδεται πρά-
ξη απόρριψης, σύμφωνα με το συνημμένο στην ΠΟΛ 
1163/2015 (ΦΕΚ 1711 Β') απόφαση υπόδειγμα 7 και ενη-
μερώνεται επί αποδείξει ο φορολογούμενος.

6. Η ΠΟΛ 1151/2018 απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 
3225 Β') καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Αυγούστου 2018

Ο Διοικητής 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ι   

 Αριθμ. ΔΕΛ Α 1127921 ΕΞ 2018 (2)
Τροποποίηση της αριθμ. ΔΕΛ Β 1192636 ΕΞ 

2017/22-12-2017 (Β' 4640) απόφασης του Δι-

οικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό-

δων περί καθορισμού του αριθμού φορολογι-

κών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 

2018, όπως ισχύει. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του 

ν. 4174/2013 (Α' 170), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρ-

τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 
(Α' 94) και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 7, 13, 14, 17 και 
41, όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 387, 389, 390, 397 και 
398 του Κεφαλαίου Δ' «Σύσταση Διεύθυνσης Ερευνών 
Οικονομικού Εγκλήματος και συναφείς διατάξεις» του 
ν. 4512/2018 (Α' 5).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 17Α του ν. 2523/1997 
(Α' 179), όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 4410/2016 
(Α' 141), όπως ισχύει.

6. Την αριθμ. 1738/2017 απόφαση της Ολομέλειας του 
ΣτΕ.

7. Τις αριθμ. 2934/2017 και 2935/2017 αποφάσεις του 
Β' Τμήματος του ΣτΕ.

8. Την αριθμ. 268/2017 γνωμοδότηση της Α' Τακτικής 
Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η 
οποία έγινε αποδεκτή με επισημειωματική επ' αυτής 
πράξη από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων και κοινοποιήθηκε με τη με αριθ. ΠΟΛ 
1192/2017.

9. Την αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 
(Β' 968) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συ-
μπληρώθηκε και ισχύει.

10. Την αριθμ. 1/20-01-2016 (18/Υ.Ο.Δ.Δ./20.01.2016) 
πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός 
Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» σε συνδυα-
σμό με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 
41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, και την αριθμ. 
39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβου-
λίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του 
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.».

11. Την αριθμ. ΔΕΛ Β 1008397 ΕΞ 2018/18.01.2018 
(Β' 63) κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Δι-
αφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών 
και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Επιστροφή υποθέσεων 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) 
στις αρμόδιες Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές, κατ' 
εφαρμογή των διατάξεων άρθρου 389 του ν. 4512/2018 
(Α' 5)», «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών 
Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος οικονομικής Προ-
σαρμογής και άλλες διατάξεις».

12. Την αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/31.7.2017 
(Β' 2743) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και 
εξουσιοδότηση υπογραφής "Με εντολή Διοικητή" σε 
όργανα της Φορολογικής Διοίκησης», όπως ισχύει.

13. Την αριθμ. ΔΕΛ Β 1192636 ΕΞ 2017/22.12.2017 
(Β' 4640) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων περί καθορισμού του αριθμού 
φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το 
έτος 2018, όπως ισχύει.

14. Την αριθμ. Δ.Σ.Σ. Α 1025708 ΕΞ 2018/14.02.2018 
(Β' 571) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων περί καθορισμού στόχων έτους 2018 
για τις Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό-
δων (Α.Α.Δ.Ε.).

15. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο Έτους 2018 της Γενικής 
Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε.

16. Τις εκκρεμείς υποθέσεις ελέγχου, που εμφανίζονται 
στο Ο.Π.Σ. Elenxis την 7/8/2018 και ώρα 07:34 π.μ. και 
λοιπές υποθέσεις.

17. Τον αριθμό των ελεγκτών το έτος 2018 και τον 
αριθμό των διενεργηθέντων ελέγχων κατά το προη-
γούμενο έτος 2017.

18. Την ανάγκη επαναξιολόγησης των εκκρεμών υπο-
θέσεων με σκοπό την προτεραιοποίηση προς έλεγχο 
αυτών που παρουσιάζουν μεγαλύτερη παραβατικότη-
τα και εισπραξιμότητα, με βάση αντικειμενικά κριτήρια 
ανάλυσης κινδύνου και στοιχεία από εσωτερικές και εξω-
τερικές πηγές πληροφόρησης, σε συνδυασμό με τους 
περιορισμένους ελεγκτικούς πόρους, για την ενίσχυση 
της αποτελεσματικότητας του φορολογικού ελεγκτικού 
μηχανισμού, την επίτευξη των στόχων του Επιχειρησι-
ακού Σχεδιασμού έτους 2018 και τη διασφάλιση των 
δημοσίων εσόδων.

19. Την αναθεωρημένη μελέτη εντοπισμού ανάλυσης 
και αξιολόγησης κινδύνων, η οποία συντάχθηκε διακε-
κριμένα ανά κατηγορία ελεγκτικών υπηρεσιών σε ομά-
δες φορολογουμένων με ομοειδή χαρακτηριστικά.

20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προ-
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ϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

1. Στην ΔΕΛ Β 1192636 ΕΞ 2017/22-12-2017 (Β' 4640) 
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων, όπως ισχύει, προστίθεται στο τέλος της 
παραγράφου 4 νέο εδάφιο και αντικαθίστανται οι περι-
πτώσεις ζ' και θ' της παραγράφου 5 και η παράγραφος 
6, ως εξής: 

«Για τις ενέργειες που προβλέπονται στην παρούσα 
παράγραφο απαιτείται αιτιολόγηση από τους Προϊστα-
μένους των ελεγκτικών υπηρεσιών.

5. ζ) Υποθέσεις που προέκυψαν από εισαγγελικές 
παραγγελίες, εντολές ανακριτικών και προανακριτικών 
πράξεων, περιλαμβανομένων αιτημάτων και εντολών 
διενέργειας φορολογικών ελέγχων που έχουν προκύψει 
από εντολή οποιασδήποτε Εισαγγελικής ή Δικαστικής 
Αρχής και διατηρούνται στην Α.Α.Δ.Ε. βάσει των διατά-
ξεων του άρθρου 389 του ν. 4512/2018 (Α' 5).

θ) Υποθέσεις που αφορούν σε διασταυρωτικούς ελέγ-
χους ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES), υποθέσεις πο-
λυμερών (ταυτόχρονων) ελέγχων που διενεργούνται από 
ελληνικές και αλλοδαπές φορολογικές αρχές, υποθέσεις 
διενέργειας ελέγχου στο πλαίσιο επανάληψης διαδικα-
σίας καθώς και σε εκτέλεση προδικαστικής απόφασης, 
υποθέσεις που αφορούν σε επιβολή προστίμων, υποθέ-
σεις του άρθρου 1 περίπτωση 12Α υποπερίπτωση 2δ της 
με αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-7-2017 (Β' 2743) 
απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., όπως ισχύει, και υπο-
θέσεις που αφορούν σε ανακλήσεις αδειών λειτουργίας 
γραφείων ή υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών 

που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα με βάση τις δια-
τάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (Α'77).

6. Οι υποθέσεις δύνανται να αξιολογούνται σε μεταγενέ-
στερα χρονικά διαστήματα με βάση τα κριτήρια ανάλυσης 
κινδύνων του Παραρτήματος Ι της παρούσας ή με νέα, ανά-
λογης μοριοδότησης κριτήρια και να αναταξινομούνται 
σε φθίνουσα σειρά, βάσει της μοριοδότησης που έλαβαν.

Τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 της παρούσας εφαρ-
μόζονται αναλόγως και για τις νέες υποθέσεις λαμβάνο-
ντας υπόψη και το βαθμό εξέλιξης της ελεγκτικής διαδι-
κασίας των αρχικά προτεραιοποιημένων υποθέσεων.».

2. Η παράγραφος 8 της αριθ. ΔΕΛ Β 1192636 ΕΞ 
2017/22-12-2017 (Β' 4640) απόφασης του Διοικητή της 
Α.Α.Δ.Ε. διαγράφεται.

3. Όπου στην αριθμ. ΔΕΛ Β 1192636 ΕΞ 2017/
22-12-2017 (Β' 4640) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων όπως ισχύει και στο πα-
ράρτημα II αυτής, αναφέρεται η φράση «είκοσι (20) ημε-
ρών», αντικαθίσταται με τη φράση «δέκα (10) ημερών» και 
όπου αναφέρεται η φράση «είκοσι πέντε (25) ημερών», 
αντικαθίσταται με τη φράση «δέκα πέντε (15) ημερών».

4. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. ΔΕΛ Β 1192636 
ΕΞ 2017/22-12-2017 (Β' 4640) απόφαση του Διοικητή 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, πλην του παραρτήματος Ι.

  Αθήνα, 29 Αυγούστου 2018

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ  
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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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης 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,

*02039641209180004*
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