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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
28 Μαΐου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε Ρ Ι Ε ΧΟ Μ Ε ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της ΠΟΛ 1176/2018 απόφασης του
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

2

Τροποποίηση της ΠΟΛ 1056/7-4-2017 απόφασης
του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε (ΦΕΚ 1325 Β΄) «Εφαρμογή των
διατάξεων του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 (330 Α΄)
για τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων - απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης
των απαλλαγών», όπως τροποποιήθηκε με την
ΠΟΛ 1081/10-5-2018 απόφαση (ΦΕΚ 1768 Β΄).

3

Αποδοχή δωρεάς της εταιρείας «British American
Tobacco Hellas S.A.».

4

Αποδοχή δωρεάς της εταιρείας «JTI (Japan Tobacco International Hellas AΕΒE)».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. A 1194
(1)
Τροποποίηση της ΠΟΛ 1176/2018 απόφασης του
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 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 (ΦΕΚ Α΄ 138) η οποία κυρώθηκε με το
άρθρο 3 του ν. 4576/2018 (ΦΕΚ 196 Α΄) και με το τρίτο
άρθρο της από 10-8-2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 149), σε συνδυασμό με τις διατάξεις
του άρθρου 53 παρ. 1 του ν. 4568/2018 (ΦΕΚ 178 Α΄)
του άρθρου 38 του ν. 4569/2018 (179 Α΄), του άρθρου
77 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄) και του άρθρου 48 του
ν. 4607/2019 (ΦΕΚ 65 Α΄).
2. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 4607/2019 (ΦΕΚ
65 Α΄) «Ι. Κύρωση της Συμφωνίας για την Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων, ΙΙ. Εναρμόνιση του Κώδι-
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κα Φ.Π.Α. με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1065, III. Ενσωμάτωση
των σημείων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 2 και των άρθρων
4, 6, 7 και 8 της Οδηγίας 1164/2016, IV. Τροποποίηση του
ν. 2971/2001 και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Πρώτου Μέρους του
ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 94).
5. Την 1/20-01-2016 (ΦΕΚ 18/Υ.Ο.Δ.Δ./20-01-2016)
πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε
συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του
άρθρου 41 του ν. 4389/2016, και την 39/3/30-11-2017
(Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της
Α.Α.ΔΕ. «Ανανέωσης θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύουν.
6. Την Δ.ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/31-7-2017 (ΦΕΚ 2743
Β΄) απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή
Διοικητή» σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, όπως
ισχύει.
7. Τη Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 (ΦΕΚ 968 και 1238
Β΄) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε
συμπληρώθηκε και ισχύει.
8. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Η παράγραφος 2 της ΠΟΛ. 1176/2018 απόφασης του
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ. 4294 Β΄) αντικαθίσταται ως
εξής:
«2. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν χορηγήθηκε
η απαλλαγή για τα έτη 2018 και 2019 για τα ακίνητα που
υπέστησαν ζημιές στις περιοχές της Περιφέρειας Αττικής
και της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, τις οποίες
έπληξαν οι πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου
3 του ν. 4223/2013, αυτή χορηγείται με την υποβολή αίτησης στον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με το
συνημμένο στην ΠΟΛ 1200/2017 (ΦΕΚ 4429 και 4726 Β΄)
υπόδειγμα ΙΑ, το οποίο επέχει θέση δήλωσης, συνοδευόμενο από το Δελτίο Επανελέγχου ή Έκθεση Αυτοψίας,
ή Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου
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Κτηρίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
το οποίο θα έχει εκδοθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019.
Εφόσον η αίτηση γίνει αποδεκτή, εκδίδεται νέα «δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. - πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου», η οποία κοινοποιείται κατά τις διατάξεις της ΠΟΛ.
1125/2014 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 1171 Β΄) και αναρτάται
ηλεκτρονικά στο λογαριασμό του φορολογούμενου στο
ΟΠΣ Περιουσιολόγιο (www.aade.gr). Εφόσον η αίτηση
δεν γίνει αποδεκτή, εκδίδεται πράξη απόρριψης, σύμφωνα με το συνημμένο στην ΠΟΛ 1163/2015 (ΦΕΚ 1711 Β΄)
απόφαση υπόδειγμα 7 και ενημερώνεται επί αποδείξει
ο φορολογούμενος».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Μαΐου 2019
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
Ι

Αριθμ. Α.1193
(2)
Τροποποίηση της ΠΟΛ 1056/7-4-2017 απόφασης
του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε (ΦΕΚ 1325 Β΄) «Εφαρμογή
των διατάξεων του άρθρου 15 του ν. 3091/2002
(330 Α΄) για τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων
- απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία
χορήγησης των απαλλαγών», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ 1081/10-5-2018 απόφαση
(ΦΕΚ 1768 Β΄).
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 (ΦΕΚ
330 Α΄) «Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία
εισοδήματος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα την εξουσιοδοτική διάταξη της παραγράφου
9 αυτού, όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (170 Α΄) «Φορολογικές
διαδικασίες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
3. Την ΠΟΛ 1056/7-4-2017 απόφαση του Διοικητή της
Α.Α.Δ.Ε (ΦΕΚ 1325 Β΄) «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 (330 Α΄) για τον ειδικό φόρο επί
των ακινήτων - απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών», όπως τροποποιήθηκε
με την ΠΟΛ 1081/10-5-2018 απόφαση (1768 Β΄).
4. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Πρώτου Μέρους του
ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 94)
και ειδικότερα των άρθρων 1,2, 13, 14, 17 και 41, όπως
ισχύουν.
5. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ
222 Α΄), όπως ισχύει, περί σύστασης θέσης Γενικού
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, σε συνδυασμό με τις
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διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 και της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως
ισχύουν και την 39/3/30.11.2017 (ΥΟΔΔ 689) απόφαση
του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ «Ανανέωση της
Θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων».
6. Την 1/20.01.2016 (ΦΕΚ 18/Υ.Ο.Δ.Δ./20.01.2016) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός
Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό
με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του
ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.
7. Την Δ.ΟΡΓ.Α. 1115805 ΕΞ 2017/31-7-2017 (ΦΕΚ 2743
Β΄) απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή
Διοικητή» σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, όπως
ισχύει.
8. Τις αποφάσεις του ΣτΕ 2810/2017, 2456/2017,
36/2019 σχετικά με την επιβολή του ειδικού φόρου επί
των ακινήτων.
9. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 1 της ΠΟΛ 1056/2017
απόφασης (ΦΕΚ 1325 Β΄) προστίθεται νέα περίπτωση ζ)
ως εξής:
«ζ) Για ανώνυμες εταιρείες με ανώνυμες μετοχές, για
τη δήλωση των φυσικών προσώπων που τις κατέχουν,
τηρούνται και επιδεικνύονται ή προσκομίζονται, κατά
περίπτωση, τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων α), β) i
και γ) της παραγράφου αυτής. Εάν δεν υπάρχει δημόσια
αρχή του κράτους έδρας της εταιρείας που να εκδίδει
βεβαίωση, από την οποία προκύπτουν τα στοιχεία των
κατεχόντων τις ανώνυμες μετοχές των εταιρειών την
1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας ή αν η αρχή που
υπάρχει δεν εκδίδει σχετική βεβαίωση, τηρούνται και
επιδεικνύονται τα πρακτικά όλων των γενικών συνελεύσεων του οικείου έτους, από τα οποία προκύπτουν τα
στοιχεία των κατεχόντων τις ανώνυμες μετοχές την 1η
Ιανουαρίου του έτους φορολογίας».
2. Στις περιπτώσεις β), γ) και δ) της παραγράφου 6 του
άρθρου 1 της ΠΟΛ 1056/2017 απόφασης, διαγράφονται
οι λέξεις «ονομαστικές» ή «ονομαστικών».
3. Η παρούσα ισχύει από την 1-1-2019.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Μαΐου 2019
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
Ι

(3)
Αποδοχή δωρεάς της εταιρείας «British American
Tobacco Hellas S.A.».
Με την Α.1165/23.4.2019 απόφαση του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄
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του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7
και της περίπτωσης ια΄ της παρ. 4 του άρθρου 14 και του
άρθρου 3 του ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 32 παράγραφος 2 του
ν. 4223/2013 (287 Α΄) και του άρθρου 28 του ν. 4484/2017
(110 Α΄) καθώς και των άρθρων 496, 498 και 499ΑΚ :
1. Γίνεται αποδεχτή η δωρεά προς την Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) εξοπλισμού πληροφορικής αξίας 20.000 ευρώ, από την εταιρεία «British
American Tobacco Hellas S.A.», με σκοπό την υποστήριξη των τελωνειακών αρχών στο διωκτικό τους έργο.
ως ακολούθως :
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1
Quest Me PC i5-8400/4GB 2400ΜΗΖ
DDR4/SSD 500GB/ dvd drive/bítmore
mouse-keyboard/WIΝDOWS 10 HOME
23,8" LG 24MB35PH-LED Monitor, Black
26
16:9 IPS Ανάλυση: 1920x 1080, Αντίθεση:
5.000.000:1, Φωτεινότητα: 250cd/m2,
Χρόνος Απόκρισης: 5 ms, Γωνία Θέασης:
178o 178o, Συνδέσεις: D-Sub, DVI.HDMI
εργονομία Swivel, Pivot,HAS,tilt
24
Quest Me PC i5 7400/1TB Sata3/4GB
2400MHZ DDR4/ASUS GeForce
GT710 2GB/bitmoremouse-keyboard/
WINDOWS 10 HOME
7
Dell Inspiran 15 3567/15-8250U/
4GDDR4/lT5400Rp m/ DVD+/-RW/
AMDRade on 5202G/Windows 10
Home (64bit)
WinPro 10SNGL OLP NL Legalization
32
GetGenuine
2. Το Τμήμα Β΄ της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Α.Α.Δ.Ε., όπως εγγράψει την ως άνω δωρεά στο Μητρώο Δωρεών.
3. Με μέριμνα του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου (Σ.Ε.Κ.) θα διανεμηθεί ο ως άνω εξοπλισμός.
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(4)
Αποδοχή δωρεάς της εταιρείας «JTI (Japan
Tobacco International Hellas AΕΒE)».
Με την Α.1145/9.4.2019 απόφαση του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄
του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7
και της περίπτωσης ια΄ της παρ. 4 του άρθρου 14 και του
άρθρου 3 του ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 32 παράγραφος 2 του
ν. 4223/2013 (287 Α΄) και του άρθρου 28 του ν. 4484/2017
(110 Α΄) καθώς και των άρθρων 496, 498 και 499ΑΚ :
1. Γίνεται αποδεκτή η δωρεά προς την Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ειδών ένδυσης και μικρού φορητού εξοπλισμού αξίας 9.113,47 ευρώ, από την
εταιρεία Japan Tobacco International (JTI) Hellas AEBE,
με σκοπό την υποστήριξη των τελωνειακών αρχών στο
διωκτικό τους έργο, ως ακολούθως :
ΕΙΔΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ
ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΑ ΓΙΛΕΚΑ
15
TITANIUM-TACTICAL
ΜΙΚΡΟΣ ΦΟΡΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΔΙΠΛΑ ΚΙΑΛΙΑ ΝΥΚΤΟΣ YUKON
2
ΦΑΚΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ NITECORE
4
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΦΥΡΙΧΤΡΕΣ
15
ΦΑΚΟΙ LED ΧΕΙΡΟΣ NITECORE
15
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
7.349,57
ΑΞΙΑ Φ.Π.Α.
1.763,90
ΣΥΝΟΛΟ
9.113,47
2. Το Τμήμα Β΄ της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Α.Α.Δ.Ε., όπως εγγράψει την ως άνω δωρεά στο Μητρώο Δωρεών.
3. Με μέριμνα του Τελωνείου Ξάνθης τα ως άνω είδη
θα διανεμηθούν στους υπαλλήλους της Κινητής Ομάδας
Ελέγχου (ΚΟΕ) Ξάνθης.

Ο Διοικητής

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής 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)

r 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.
r 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.

r 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.

r 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.

*02019102805190004*

