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Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπό στοιχεία A. 1278/2019
απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ (Β’ 3007 και
Β’ 3129) - Χορήγηση εκπτώσεων, μειώσεων στον
Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.).

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
2

Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία Φ.153.1/
148498/Α5/18-11-2021 απόφαση της Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύθηκε
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄5400).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Α. 1058
(1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία A. 1278/2019
απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ (Β’ 3007 και
Β’ 3129) - Χορήγηση εκπτώσεων, μειώσεων στον
Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.).
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 1 έως 8 του ν. 4223/2013 (Α’ 287), περί
Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) και ειδικότερα τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 7,
β) του ν. 4174/2013 (Α’ 170) και ειδικότερα των άρθρων
4, 5, 19, 23, 32, 34, 37 και 63,
γ) του ν. 4172/2013 (Α’ 167),
δ) του Κεφ. Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα των
άρθρων 1, 2, 13, 14, 17 και 41,
ε) του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 «Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 312),
στ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/
23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης

Αρ. Φύλλου 2240

Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738),
ζ) της υπό στοιχεία A. 1278/2019 απόφασης Διοικητή
ΑΑΔΕ «Τροποποίηση, συμπλήρωση και κωδικοποίηση
της ΠΟΛ 1212/2015 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. (Β’ 2120) - Χορήγηση εκπτώσεων, μειώσεων και αναστολής πληρωμής στον
Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)» (Β’ 3007
και Β’ 3129).
2. Την υπ’ αρ. 1/20-01-2016 Πράξη του Υπουργικού
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του
Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), την υπ’ αρ. 39/3/
30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης
της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της
Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ
2020/17-01-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
3. Την ανάγκη μηχανογραφικής διαχείρισης των δηλώσεων ΕΝ.Φ.Ι.Α. μετά τις τροποποιήσεις της σχετικής
νομοθεσίας.
4. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Προϋπολογισμό της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αποφασίζουμε:
Το άρθρο 2 της υπό στοιχεία Α 1278/2019 απόφασης
Διοικητή ΑΑΔΕ αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 2
Προϋποθέσεις χορήγησης έκπτωσης
1. Ως συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα
θεωρείται το άθροισμα του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος του συζύγου, της συζύγου ή συμβιούντος και
των εξαρτώμενων τέκνων, σε όσες περιπτώσεις ορίζεται
από το νόμο ότι τα εισοδήματα των τέκνων συναθροίζονται με αυτά των γονέων, καθώς και του συνολικού
φορολογητέου εισοδήματος των εξαρτώμενων τέκνων
που έχουν υποβάλει ατομική δήλωση φορολογίας εισοδήματος.
Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα,
οι σχέσεις συζύγου ή συμβιούντος και ο αριθμός των
εξαρτώμενων τέκνων λαμβάνονται από την εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του τελευταίου
φορολογικού έτους, για το οποίο έχει λήξει κατά τον χρόνο φορολογίας η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων
φορολογίας εισοδήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 4172/2013 και κάθε άλλη συναφή κείμενη διάταξη.
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κάθε άλλη συναφή κείμενη διάταξη ή από τα αρχεία των
αρμόδιων για την πιστοποίηση της αναπηρίας υπηρεσιών
ή την Εφαρμογή των Δ.Ο.Υ. «Καταχώρηση Αναπηριών».
Η αναπηρία των τέκνων λαμβάνεται από την Εφαρμογή
των Δ.Ο.Υ. «Καταχώρηση Αναπηριών» ή από τα αρχεία
των αρμόδιων για την πιστοποίηση της αναπηρίας υπηρεσιών ή, εφόσον το τέκνο υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος, από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του τελευταίου φορολογικού έτους, για το οποίο έχει
λήξει κατά τον χρόνο φορολογίας η προθεσμία υποβολής
των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, σύμφωνα με
τις διατάξεις του ν. 4172/2013 και κάθε άλλη συναφή κείμενη διάταξη. Η αναπηρία πρέπει να υφίσταται κατά την
1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η μείωση χορηγείται
με υπόδειγμα από τη Δ.Ο.Υ., απαιτείται, πριν τη χορήγηση της έκπτωσης, η καταχώρηση της πληροφορίας για
την αναπηρία στην εφαρμογή «Καταχώρηση Αναπηριών» των Δ.Ο.Υ.
Για την πιστοποίηση της αναπηρίας εφαρμόζονται τα
ισχύοντα στη φορολογία εισοδήματος.
4. Για τη χορήγηση της έκπτωσης ή μείωσης κατά
τα ανωτέρω ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα
εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του πρέπει να είναι
φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας την 1η Ιανουαρίου του
έτους φορολογίας.».
2. Η απόφαση αυτή ισχύει για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2022
και επομένων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αν οι σύζυγοι ή συμβιούντες υποβάλλουν χωριστή δήλωση, λαμβάνεται ο μεγαλύτερος αριθμός τέκνων που
έχει δηλωθεί σε μία εκ των δύο δηλώσεων.
Το συνολικό φορολογητέο εισόδημα προσδιορίζεται από το άθροισμα του καθαρού εισοδήματος, όπως
προκύπτει από τα ποσά των κωδικών του Πίνακα 4 της
δήλωσης ή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του
τελευταίου φορολογικού έτους, για το οποίο έχει λήξει
κατά τον χρόνο φορολογίας η προθεσμία υποβολής των
δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4172/2013 και κάθε άλλη συναφή κείμενη
διάταξη, τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του εισοδήματος, των ποσών των κωδικών των
περ. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 και 19 του Πίνακα 6 της
δήλωσης και του ποσού της προστιθέμενης διαφοράς
αντικειμενικής δαπάνης, όπου αυτή εφαρμόζεται.
Δεν λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα αποβιώσαντα
πριν την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας.
2. Η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων, των προσώπων της ανωτέρω παραγράφου αποτελούμενη από το
άθροισμα των κύριων και βοηθητικών χώρων των κατηγοριών ακινήτων 1 έως και 12 (εκτός 4, 41 έως και 47),
αποπερατωμένων και ημιτελών, καθώς και η συνολική
αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίζεται
για τον υπολογισμό της Ενότητας Ε του άρθρου 4 του
ν. 4223/2013, λαμβάνεται από τις δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α. του
οικείου έτους, οι οποίες έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα,
λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και
του είδους του δικαιώματος επί των ακινήτων.
3. Η αναπηρία του υπόχρεου και της συζύγου ή συμβιούντος λαμβάνεται από τη δήλωση ή τις δηλώσεις
φορολογίας εισοδήματος του τελευταίου φορολογικού
έτους, για το οποίο έχει λήξει κατά τον χρόνο φορολογίας
η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4172/2013 και

Αθήνα, 6 Μαΐου 2022
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
Ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(2)
Στην υπό στοιχεία Φ.153.1/148498/Α5/18-11-2021 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που
δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄5400) αντικαθίστανται από τα λαθεμένα στα ορθά:
Α. Ο πίνακας στην αρχή της σελ. 69567 σχετικά με το Τμήμα ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) 1542, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

ɀȸɍȰɁɃȿɃȳȻȰɇ

ɅȰɁ.
ȴɉɈ.
ɀȰȾ.

1542

ɀȸɍȰɁȻȾɏɁ
ɇɍȵȴȻȰɇȸɇ
ɅɆɃȽɃɁɈɏɁ
ȾȰȻ
ɇɉɇɈȸɀȰɈɏɁ
(ȾɃȷȰɁȸ)

ɀȸɍȰɁȻȾɏɁ
ɇɍȵȴȻȰɇȸɇ

1.ɈȵɍɁȻȾɃɇ ɀȸɍȰɁɃȿɃȳȻȾɏɁ ȵȳȾȰɈȰɇɈȰɇȵɏɁ ȾȰȻ ȾȰɈȰɇȾȵɉɏɁ
2.ɈȵɍɁȻȾɃɇ ȺȵɆɀȻȾɏɁ ȾȰȻ ɉȴɆȰɉȿȻȾɏɁ ȵȳȾȰɈȰɇɈȰɇȵɏɁ ȾȰȻ
ɈȵɍɁɃȿɃȳȻȰɇ ɅȵɈɆȵȿȰȻɃɉ ȾȰȻ ɌɉɇȻȾɃɉ ȰȵɆȻɃɉ 3.ɈȵɍɁȻȾɃɇ
ȵȳȾȰɈȰɇɈȰɇȵɏɁ Ɏɉɂȸɇ ȰȵɆȻɇɀɃɉ ȾȰȻ ȾȿȻɀȰɈȻɇɀɃɉ 4.ɈȵɍɁȻȾɃɇ
ɃɍȸɀȰɈɏɁ 5.ɈȵɍɁȻȾɃɇ ɀȸɍȰɁɃɇɉɁȺȵɈȸɇ ȰȵɆɃɇȾȰɌɏɁ

ɀȰȺȸɀȰɈȻȾȰ
(ȱʄɶɸɴʌɲ)

ɁȵȰ
ȵȿȿȸɁȻȾȰ

ɀɳɽɻʅɲ
ȵɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ
1

ɀɳɽɻʅɲ
ȵɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ
2

25%
25%
25%
25%
ȸȿȵȾɈɆɃȿɃȳȻȰɇ ȸȿȵȾɈɆɃɁȻȾȸɇ ȾȰȻ
ȰɉɈɃɀȰɈȻɇɀɃɉ
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ɅɆɃȽɃɁɈɏɁ
ȾȰȻ
ɇɉɇɈȸɀȰɈɏɁ
(ȾɃȷȰɁȸ)

1.ɈȵɍɁȻȾɃɇ ȸȿȵȾɈɆɃɁȻȾɏɁ ȾȰȻ ɉɅɃȿɃȳȻɇɈȻȾɏɁ ɇɉɇɈȸɀȰɈɏɁ,
ȵȳȾȰɈȰɇɈȰɇȵɏɁ, ȴȻȾɈɉɏɁ ȾȰȻ ɈȸȿȵɅȻȾɃȻɁɏɁȻɏɁ 2.ɈȵɍɁȻȾɃɇ
ȸȿȵȾɈɆɃȿɃȳȻȾɏɁ ɇɉɇɈȸɀȰɈɏɁ, ȵȳȾȰɈȰɇɈȰɇȵɏɁ ȾȰȻ ȴȻȾɈɉɏɁ

ɀȰȺȸɀȰɈȻȾȰ
(ȱʄɶɸɴʌɲ)

25%
ɀȸɍȰɁȻȾɏɁ
ɇɍȵȴȻȰɇȸɇ
ɅɆɃȽɃɁɈɏɁ
ȾȰȻ
ɇɉɇɈȸɀȰɈɏɁ
(ȾɃȷȰɁȸ)

ɁȵȰ
ȵȿȿȸɁȻȾȰ

ɀɳɽɻʅɲ
ȵɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ
1

ɀɳɽɻʅɲ
ȵɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ
2

25%
25%
ȵɌȰɆɀɃɇɀȵɁɏɁ ɈȵɍɁɏɁ

25%

1.ȳɆȰɌȻȾɏɁ ɈȵɍɁɏɁ 2.ȰɆȳɉɆɃɍɆɉɇɃɍɃȽȰɇ 3.ɇɉɁɈȸɆȸɇȸɇ
ȵɆȳɏɁ ɈȵɍɁȸɇ -ȰɅɃȾȰɈȰɇɈȰɇȸɇ 4.ɇɍȵȴȻȰɇȸɇ ȾȰȻ ɅȰɆȰȳɏȳȸɇ
ȵɁȴɉɀȰɈɃɇ 5.ɇɍȵȴȻȰɇɀɃɉ - ȴȻȰȾɃɇɀȸɇȸɇ ȵɇɏɈȵɆȻȾɏɁ
ɍɏɆɏɁ 6.ȵɅȻɅȿɃɅɃȻȽȰɇ - ɂɉȿɃȳȿɉɅɈȻȾȸ

ɀȰȺȸɀȰɈȻȾȰ
(ȱʄɶɸɴʌɲ)

25%
ɀȸɍȰɁȻȾɏɁ
ɇɍȵȴȻȰɇȸɇ
ɅɆɃȽɃɁɈɏɁ
ȾȰȻ
ɇɉɇɈȸɀȰɈɏɁ
(ȾɃȷȰɁȸ)

22335

ɁȵȰ
ȵȿȿȸɁȻȾȰ

ɀɳɽɻʅɲ
ȵɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ
1

ɀɳɽɻʅɲ
ȵɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ
2

25%
25%
ɁȰɉɈȻȿȻȰȾɏɁ ȵɅȰȳȳȵȿɀȰɈɏɁ

25%

1.ɅȿɃȻȰɆɍɃɇ ȵɀɅɃɆȻȾɃɉ ɁȰɉɈȻȾɃɉ 2.ɀȸɍȰɁȻȾɃɇ
ȵɀɅɃɆȻȾɃɉ ɁȰɉɈȻȾɃɉ

ɀȰȺȸɀȰɈȻȾȰ
(ȱʄɶɸɴʌɲ)

ɁȵȰ
ȵȿȿȸɁȻȾȰ

ɀɳɽɻʅɲ
ȵɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ
1

ɀɳɽɻʅɲ
ȵɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ
2

25%

25%

25%

25%

Β. Στον πίνακα της σελ. 69577, μετά το Τμήμα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 0779, προστίθεται πίνακας ως ακολούθως:

ɉȳȵȻȰɇ ȾȰȻ ɅɆɃɁɃȻȰɇ-ȵɉȵɂȻȰɇ

ɅȰɁ.
ȻɏȰɁɁȻɁɏɁ

1241

Ȱȳɏȳȸɇ ȾȰȻ
ɌɆɃɁɈȻȴȰɇ
ɇɈȸɁ
ɅɆɏȽɀȸ
ɅȰȻȴȻȾȸ
ȸȿȻȾȻȰ
(ȻɏȰɁɁȻɁȰ)

1.ȲɃȸȺɃɇ ɁɃɇȸȿȵɉɈȸ 2.ȲɃȸȺɃɇ ȻȰɈɆȻȾɏɁ - ȲȻɃȿɃȳȻȾɏɁ ȵɆȳȰɇɈȸɆȻɏɁ
3.ȲɃȸȺɃɇ ȲɆȵɌɃɁȸɅȻɃȾɃɀɏɁ 4.ȲɃȸȺɃɇ ɌɉɇȻȾɃȺȵɆȰɅȵɉɈȸ 5.ȲɃȸȺɃɇ
ɃȴɃɁɈɃɈȵɍɁȻɈȸ 6.ȲɃȸȺɃɇ ȰȾɈȻɁɃȿɃȳȻȾɏɁ ȵɆȳȰɇɈȸɆȻɏɁ 7.ȲɃȸȺɃɇ
ɌȰɆɀȰȾȵȻɃɉ 8.ȰȻɇȺȸɈȻȾȸɇ ɈȵɍɁȸɇ 9.ȾɃɀɀɏɈȻȾȸɇ ɈȵɍɁȸɇ

ɀȰȺȸɀȰɈȻȾȰ
ɁȵȰ
(ȱʄɶɸɴʌɲ)
ȵȿȿȸɁȻȾȰ
25%

(Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)

25%

ɀɳɽɻʅɲ
ȵɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ
1

ɀɳɽɻʅɲ
ȵɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ
2

25%

25%
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 2240/06.05.2022

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

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

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

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

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

*02022400605220004*

