
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    Α.1127 
Τροποποίηση της υπ’ αρ. Α.1476/20-12-2019 

(Β'4907) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτη-

της Αρχής Δημοσίων Εσόδων περί καθορισμού 

του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διε-

νεργηθούν κατά το έτος 2020.

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 26 του ν. 4174/2013 (Α' 170), όπως 

ισχύει,
β) του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-

μοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 
(Α' 94) και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 7, 13, 14, 17, 37 
και 41, όπως ισχύουν,

γ) των άρθρων 387, 389, 390, 397 και 398 του Κεφα-
λαίου Δ' «Σύσταση Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού 
Εγκλήματος και συναφείς διατάξεις» του ν. 4512/2018 
(Α' 5 και 8), όπως ισχύει,

δ) του άρθρου 17Α του ν.2523/1997 (Α' 179), όπως 
ίσχυε,

ε) του άρθρου 33 του ν. 4620/2019 (Α' 96), όπως ισχύει,
στ) του άρθρου 61 του ν. 4410/2016 (Α' 141), όπως 

ισχύει.
2. Την υπ’ αρ. 1738/2017 απόφαση της Ολομέλειας 

του ΣτΕ.
3. Την υπ’ αρ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β' 

968 και 1238) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (A.A.Δ.Ε.)», όπως τροποποιή-
θηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

4. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις δι-
ατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του 
άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της 
A.A.Δ.Ε. και την υπ’ αρ. 5294/17-1-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) 

απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που αφορούν την 
«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων». 

5. Την υπ’ αρ. 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 A.A.Δ.Ε. "Επιστροφή υποθέσεων της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) στις αρ-
μόδιες Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές, κατ' εφαρμογή 
των διατάξεων του άρθρου 389 του ν. 4512/2018 (Α' 5 
και 8) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών 
Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος οικονομικής Προ-
σαρμογής και άλλες διατάξεις»".

6. Την υπ’ αρ. πρωτ. 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.

7. Την υπ’ αρ. Α.1476/20-12-2019 (Β' 4907) απόφαση 
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
περί καθορισμού του αριθμού φορολογικών ελέγχων 
που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2020.

8. Το από 3/3/2020 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογρα-
φίας της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, περί ορι-
στικοποίησης των στόχων έτους 2020 των υπηρεσιών 
της Α.Α.Δ.Ε.

9. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο Έτους 2020 της Γενικής Δι-
εύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της A.A.Δ.Ε.

10. Τις υποθέσεις ελέγχου, όπως εμφανίζονται στο 
Ο.Π.Σ. Elenxis κατά την 10/03/2020 και ώρα 09:50 π.μ. 
και λοιπές υποθέσεις.

11. Τον αριθμό των ελεγκτών τον Φεβρουάριο του 
έτους 2020 κατά το χρόνο κατανομής ανά ελεγκτική 
υπηρεσία των στόχων του Επιχειρησιακού Σχεδίου έτους 
2020 και τον αριθμό των διενεργηθέντων ελέγχων κατά 
το προηγούμενο έτος 2019.

12. Την ανάγκη αξιολόγησης των υποθέσεων με σκοπό 
την προτεραιοποίηση προς έλεγχο αυτών που παρουσι-
άζουν μεγαλύτερη παραβατικότητα και εισπραξιμότητα, 
με βάση αντικειμενικά κριτήρια ανάλυσης κινδύνου και 
στοιχεία από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφό-
ρησης, σε συνδυασμό με τους περιορισμένους ελεγκτι-
κούς πόρους, για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας 
του φορολογικού ελεγκτικού μηχανισμού, την επίτευξη 
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των στόχων του Επιχειρησιακού Σχεδίου έτους 2020 και 
τη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων.

13. Τη μελέτη εντοπισμού, ανάλυσης και αξιολόγησης 
κινδύνων, η οποία συντάχθηκε διακεκριμένα ανά κατη-
γορία ελεγκτικών υπηρεσιών σε ομάδες φορολογουμέ-
νων με ομοειδή χαρακτηριστικά.

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπο-
λογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, 
αποφασίζουμε:

Μετά την παράγραφο 3 της υπ’ αρ. Α.1476/20-12-2019 
(Β' 4907) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων περί καθορισμού του αριθμού 
φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν εντός του 
έτους 2020 κατά προτεραιότητα, από τις ελεγκτικές υπη-
ρεσίες Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. και Δ.Ο.Υ Α' τάξεως, προ-
στίθενται παράγραφοι ως εξής:

«4. Οι υποθέσεις της παραγράφου 1 που ελέγχονται 
κατά προτεραιότητα, επιλέγονται βάσει κριτηρίων ανά-
λυσης κινδύνων χρησιμοποιώντας δεδομένα από εσω-
τερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης που είναι 
διαθέσιμα ηλεκτρονικά στην A.A.Δ.Ε.. Οι αξιολογημένες -
προτεραιοποιημένες προς έλεγχο υποθέσεις κατατάσ-
σονται ανά ελεγκτική υπηρεσία σε φθίνουσα σειρά τα-
ξινόμησης με βάση την τελική μοριοδότησή τους, βάσει 
αυτοματοποιημένου μοντέλου αντικειμενικής αξιολόγη-
σης υποθέσεων ως Παράρτημα Ι της παρούσας, κατόπιν 
εφαρμογής κριτηρίων ανάλυσης κινδύνων, τα οποία δεν 
δημοσιοποιούνται. Έλεγχοι που διενεργήθηκαν μέχρι τη 
δημοσίευση της παρούσας, μειώνουν τον αριθμό των 
υπολοίπων υποθέσεων που πρέπει να ολοκληρωθούν 
μέχρι την 31/12/2020. Από το σύνολο των υποθέσεων 
εκάστης ελεγκτικής υπηρεσίας ελέγχονται, κατά προτε-
ραιότητα, οι υποθέσεις που συγκεντρώνουν την υψη-
λότερη μοριοδότησή και εκπληρώνουν τους επιμέρους 
τιθέμενους στόχους, ακολουθώντας φθίνουσα σειρά τα-
ξινόμησης μέχρι την επίτευξη της ετήσιας στοχοθεσίας 
εκάστης ελεγκτικής υπηρεσίας βάσει του Επιχειρησιακού 
Σχεδίου έτους 2020, ως προς τον αριθμό των υποθέσεων 
που πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι 31/12/2020.

Έλεγχοι που εντάσσονται στο προβλεπόμενο στις 
διατάξεις της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 26 του 
ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) ποσοστό (75%) δύνανται να επε-
κτείνονται στα δύο προηγούμενα πέραν της τελευταίας 
τριετίας φορολογικά έτη ή χρήσεις, βάσει των ειδικότε-
ρων οριζομένων στο Παράρτημα II (Γ.4) της παρούσας, 
συνεκτιμώντας εν συνεχεία και τα οριζόμενα στο τρίτο 
εδάφιο της παραγράφου 5.

Για τις υποθέσεις ελέγχων που περιλαμβάνουν χρήσεις 
2012 και 2013 εκδίδονται πράξεις διορθωτικού προσδιο-
ρισμού φόρου και επιβολής προστίμων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 27α 
του άρθρου 66 ν. 4646/2019 (Α'201) και της παραγράφου 
11 του άρθρου 72 του ν. 4174/2013 (Α'170), σύμφωνα με 
τα κριτήρια των παραγράφων 3.1 έως 3.6 του Παραρ-
τήματος II (Γ3) της ΔΕΛ Β'1190548 ΕΞ2018/24.12.2018 
(Β'6211) απόφασης Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων, όπως τροποποιήθηκε με την 
Α.1161/2019 (Β'1462) όμοια απόφαση.

Σε περίπτωση κάλυψης των στόχων του Επιχειρησια-
κού Σχεδίου έτους 2020, διενεργούνται έλεγχοι υποθέ-
σεων επιπλέον των στόχων σύμφωνα με τη φθίνουσα 
σειρά ταξινόμησης.

Το αρχείο των αξιολογημένων - προτεραιοποιημένων 
υποθέσεων 2020 αναρτάται στην εφαρμογή "Discoverer 
Viewer" του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήμα-
τος (Ο.Π.Σ.) Elenxis της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων, ανά ελεγκτική υπηρεσία.

5. Οι προϊστάμενοι των ελεγκτικών υπηρεσιών, εφόσον 
από τα στοιχεία ή τις πληροφορίες που έχουν στη διά-
θεσή τους και σε συνδυασμό με τις ισχύουσες διατάξεις 
κρίνουν ότι συντρέχει βάσιμος λόγος ελέγχου κατά προ-
τεραιότητα υποθέσεων μη προτεραιοποιημένων κατά 
τις διατάξεις της παραγράφου 4 της παρούσας, υποχρε-
ούνται, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από 
την ανάρτηση των προτεραιοποιημένων υποθέσεων της 
υπηρεσίας τους, να εισάγουν την προκρινόμενη υπόθε-
ση σε σειρά κατάταξης ανάλογα με τη σημαντικότητα 
της, συνεκτιμώντας τη σοβαρότητα των υποθέσεων που 
ανακατατάσσονται. Τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδά-
φιο εφαρμόζονται και για υποθέσεις που δημιουργήθη-
καν από την 10/03/2020 μέχρι την ανάρτηση στο Ο.Π.Σ. 
Elenxis των προτεραιοποιημένων υποθέσεων, καθώς και 
για υποθέσεις που βρίσκονται στις ελεγκτικές υπηρεσίες 
και οι οποίες δεν απεικονίζονται στο Ο.Π.Σ. Elenxis. Προς 
τούτο, συνεκτιμώνται ενδεικτικά η γενεσιουργός αιτία, 
η δυνατότητα είσπραξης των προσδοκώμενων ποσών 
βεβαίωσης και η σοβαρότητα εν γένει της υπόθεσης. Για 
τις ενέργειες που προβλέπονται στην παρούσα παρά-
γραφο απαιτείται αιτιολόγηση από τους προϊσταμένους 
των ελεγκτικών υπηρεσιών.

6. Ανεξάρτητα από την προτεραιοποίησή τους ή μη, 
ολοκληρώνονται άμεσα οι κάτωθι υποθέσεις προς έλεγχο:

α) Υποθέσεις που αφορούν σε εκθέσεις έρευνας των 
Υ.Ε.Δ.Δ.Ε..

β) Υποθέσεις που αφορούν σε πορισματικές εκθέ-
σεις που διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε. από τη Διεύθυνση 
Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος κατ' εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 387 του ν. 4512/2018 (Α' 5 και 8).

γ) Υποθέσεις που αφορούν σε επιστροφές φόρων.
δ) Υποθέσεις που αφορούν σε έλεγχο βάσει δείγματος, 

σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα σε διατάξεις και 
αποφάσεις (όπως δικαιούχων που έτυχαν επιστροφής 
Φ.Π.Α., καθώς και δικαιούχων νομικών προσώπων και 
νομικών οντοτήτων που έτυχαν επιστροφής φόρου ει-
σοδήματος, χωρίς έλεγχο).

ε) Υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί σημείωμα 
διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού 
ελέγχου και προσωρινός προσδιορισμός φόρων και προ-
στίμων κατά τη δημοσίευση της παρούσας.

στ) Υποθέσεις για τις οποίες επίκειται η έκδοση σημει-
ώματος διαπιστώσεων και προσωρινού προσδιορισμού 
φόρου και προστίμου, συνεκτιμώντας αιτιολογημένα 
στο Ο.Π.Σ. Elenxis και τα οριζόμενα στο τρίτο εδάφιο 
της παραγράφου 5 της παρούσας.

ζ) Υποθέσεις που προέκυψαν από εισαγγελικές πα-
ραγγελίες, εντολές ανακριτικών και προανακριτικών 
πράξεων, περιλαμβανομένων αιτημάτων και εντολών 
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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 και 8).

η) Υποθέσεις των Δ.Ο.Υ και Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. που αφορούν 
σε διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου διαπίστωσης 
της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της 
τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών 
στοιχείων, για φορολογουμένους που ασκούν οποιαδή-
ποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά.

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 12 υποπερίπτωση Α.2.γ 
της υπ’ αρ. 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), όπως ισχύει.

ι) Υποθέσεις αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής κατό-
πιν αιτήματος, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 29 του 
ν. 4174/2013, όπως ισχύει.

ια) Υποθέσεις της υπ’ αρ. Α.1413/4-11-19 (Β' 4061) από-
φασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.

ιβ) Υποθέσεις που εκπληρώνουν τους επιμέρους τι-
θέμενους επιχειρησιακούς στόχους ελέγχου βάσει των 
ειδικότερων οριζομένων στο Παράρτημα II (Β.γ και Γ.1.α.i) 
της παρούσας.

ιγ) Υποθέσεις που εκπληρώνουν τους επιμέρους τι-
θέμενους επιχειρησιακούς στόχους ελέγχου ειδικών 
κατηγοριών φορολογουμένων, βάσει των ειδικότερων 
οριζομένων στο Παράρτημα II (Β.β και Γ.1) της υπ’ αρ. 
Α.1105/21-3-2019 (Β' 1055) απόφασης του Διοικητή της 
Α.Α.Δ.Ε. και δεν διενεργήθηκαν εντός του έτους 2019.

Οι έλεγχοι της παρούσας παραγράφου λαμβάνονται 
υπόψη στη στοχοθεσία του πλήθους των ελέγχων, πλην 
αυτών των ως άνω περιπτώσεων (η) και (ια).

7. Οι υποθέσεις δύνανται να αξιολογούνται σε μετα-
γενέστερα χρονικά διαστήματα με βάση τα κριτήρια 
ανάλυσης κινδύνων του Παραρτήματος Ι της παρούσας 
ή με νέα, ανάλογης μοριοδότησης κριτήρια και να ταξι-
νομούνται σε φθίνουσα σειρά, βάσει της μοριοδότησης 
που έλαβαν.

Τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 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.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, πλην των παραρτημάτων αυτής.

  Αθήνα, 3 Ιουνίου 2020 

Ο Διοικητής

Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ   
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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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