
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1011/16-1-2020 
απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων «Απόσυρση από την χρήση μο-
ντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών 
(Φ.Η.Μ.), που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με 
βάση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1234/9-10-2002 (Β΄ 1362) 
και ΠΟΛ1135/26-10-2005 (Β΄  1592), εκτός των 
Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων» (Β΄ 85), 
όπως ισχύει.

2 Παράταση, έως 31-12-2020, της προθεσμίας ανα-
βάθμισης των ενεργών Φ.Η.Μ., σύμφωνα με τα ορι-
ζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1024/2020 απόφαση 
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων «Συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγρα-
φές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφη-
σης για την διαβίβαση δεδομένων στο πληροφο-
ριακό σύστημα των Φ.Η.Μ.» (Β΄ 317), όπως ισχύει.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

      Αριθμ. Α. 1238 (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1011/16-1-2020 

απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων «Απόσυρση από την χρήση 

μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχα-

νισμών (Φ.Η.Μ.), που έλαβαν άδεια καταλληλό-

τητας με βάση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1234/9-10-2002 

(Β΄  1362) και ΠΟΛ1135/26-10-2005 (Β΄  1592), 

εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέ-

τρων» (Β΄ 85), όπως ισχύει. 

 O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Tων άρθρων 12 και 40 του ν. 4308/2014 «Ελληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες δια-
τάξεις» (Α΄ 251),

β) της υπό στοιχεία Α.1011/16-1-2020 απόφασης του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.) «Απόσυρση από την χρήση μοντέλων Φορο-
λογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), που έλα-
βαν άδεια καταλληλότητας με βάση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 
1234/9-10-2002 (Β΄  1362) και ΠΟΛ1135/26-10-2005 
(Β΄ 1592), εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέ-
τρων» (Β΄ 85), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 
Α.1100/2020 (Β΄ 1751) και Α.1176/2020(Β΄ 3293) αποφά-
σεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.,

γ) της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1220/2012 απόφασης του 
Υφυπουργού Οικονομικών «Κωδικοποίηση - Συμπλήρω-
ση τεχνικών προδιαγραφών Φορολογικών Ηλεκτρονι-
κών Μηχανισμών και συστημάτων. Διαδικασίες χρήσης 
και λειτουργίας τους. Προδιαγραφές αποστελλομένων 
αρχείων στην ΓΓΠΣ» (Β΄ 3517),

δ) της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1234/9-10-2002 απόφασης 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Τεχνικές 
προδιαγραφές φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών 
και συστημάτων» (Β΄ 136),

ε) της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1135/26-10-2005 απόφασης 
του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Κωδι-
κοποίηση και συμπλήρωση τεχνικών προδιαγραφών 
φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημά-
των - διαδικασίες χρήσης και λειτουργίας τους» (υπ’ αρ. 
1100772/1474/0015) (Β΄ 1592),

στ) της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1063/26-3-2008 απόφασης 
του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Απαγό-
ρευση εισαγωγής/παραγωγής, σφράγισης και διάθεσης 
παλαιών μοντέλων Φ.Η.Μ. και φορολογικών μνημών αυ-
τών, των οποίων η άδεια καταλληλότητας υπερβαίνει 
τα 4 έτη από την ημερομηνία χορήγησής της» (Β΄ 633),

ζ) της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1285/31-12-2013 απόφα-
σης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών «Τροποποίηση της Α.Υ.Ο.Ο./
ΠΟΛ.1015/10-1-2012 (Β΄ 257) “Χρονικά όρια δυνατό-
τητας διάθεσης Φ.Η.Μ. και φορολογικών μνημών”» 
(Β΄ 54/2014),

η) της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1062/21-2-2014 απόφα-
σης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών «Τροποποίηση της Α.Υ.Ο.Ο. 
ΠΟΛ1285/31-12-2013 (Β΄  54) “Χρονικά όρια δυνατό-
τητας διάθεσης Φ.Η.Μ. και φορολογικών μνημών”» 
(Β΄ 592),
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θ) Της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1068/1-4-2015 απόφασης 
του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών «Διαδικασίες έγκρισης και ανάκλησης 
Φ.Η.Μ. Υποχρεώσεις κατόχων άδειας καταλληλότητας 
Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), πω-
λητών Φ.Η.Μ., πιστοποιημένων τεχνικών Φ.Η.Μ., κατό-
χων-χρηστών Φ.Η.Μ.» (Β΄ 497),

ι) Tου Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και ιδίως 
της παρ. 1 του άρθρου 2, του άρθρου 7, των παρ. 1 και 5 
του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,

ια) Tης υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/
10-03-2017 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 968 και Β΄ 1238), 
όπως ισχύει με την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α.1125859 ΕΞ 
2020/23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. 
(Β΄ 4738).

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 
απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομι-
κών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Β΄ 130 και Β΄ 372), όπως συμπληρώ-
θηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με την 
υποπαρ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

3. Την υπ’ αρ. 1/20-01-2016 πράξη του Υπουργικού Συμ-
βουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με το πρώτο 
εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, 
όπως ισχύουν, την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του 
Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την 
υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-01-2020 του Υπουργού 
Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

4. Την ανάγκη παροχής πρόσθετου χρόνου για τη δι-
ευκόλυνση των επιχειρήσεων ως προς την εκπλήρωση 
της υποχρέωσης απόσυρσης από την χρήση των Φορο-
λογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), που έλα-
βαν άδεια καταλληλότητας με βάση την υπό στοιχεία 
ΠΟΛ. 1234/9-10-2002 απόφαση του Υπουργού Οικο-
νομίας και Οικονομικών (Β΄ 1362) και την υπό στοιχεία 
ΠΟΛ1135/26-10-2005 απόφαση του Υφυπουργού Οικο-
νομίας και Οικονομικών (Β΄ 1592), εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. 
και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων, σε συνάφεια με τα μέτρα που 
λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνε-
πειών εμφάνισης του ιού COVID-19 και της ανάγκης περι-
ορισμού της διάδοσής του, που είχαν ως αποτέλεσμα να 
απορρυθμιστεί η κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας.

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Α.1011/16-1-2020 
απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Απόσυρση από 
την χρήση μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μη-
χανισμών (Φ.Η.Μ.), που έλαβαν άδεια καταλληλότητας 
με βάση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1234/9-10-2002 (Β΄ 1362) και 
ΠΟΛ1135/26-10-2005 (Β΄ 1592), εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. 
και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων» (Β΄ 85), όπως ισχύει, ως 
ακολούθως:

1. Η παρ. Β΄ αντικαθίσταται, ως εξής: «Η απόσυρση από 
την χρήση των ανωτέρω τύπων Φ.Η.Μ., ολοκληρώνεται 
υποχρεωτικά μέχρι την 31-12-2020».

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. Δ΄ αντικαθίσταται, ως 
εξής: «Οι κάτοχοι των ανωτέρω τύπων Φ.Η.Μ., υποχρε-
ούνται να δηλώσουν μέχρι την 31-12-2020, την παύση 
αυτών».

3. Η παρ. Ε΄ αντικαθίσταται, ως εξής: «Από την 1-1-2021 
και εξής, η τυχόν έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης 
από Φ.Η.Μ. των υπόψη κατηγοριών, συνιστά για τον κά-
τοχο-χρήστη αυτού παράβαση των σχετικών διατάξεων 
του ν. 4174/2013».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μοσχάτο, 23 Οκτωβρίου 2020

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ  

Ι

     Αριθμ. Α. 1239 (2)
Παράταση, έως 31-12-2020, της προθεσμίας 

αναβάθμισης των ενεργών Φ.Η.Μ., σύμφωνα με 

τα  οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1024/2020 

απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων «Συμπληρωματικές τεχνικές 

προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και 

κρυπτογράφησης για την διαβίβαση δεδομέ-

νων στο πληροφοριακό σύστημα των Φ.Η.Μ.» 

(Β΄ 317), όπως ισχύει. 

 O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 12 και 40 του ν. 4308/2014 «Ελληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες δια-
τάξεις» (A΄ 251),

β) της υπό στοιχεία Α.1024/2020 απόφασης του Δι-
οικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.) «Συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές 
πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για 
την διαβίβαση δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα 
των Φ.Η.Μ.» (Β΄ 317), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό 
στοιχεία Α.1102/2020 (Β΄ 1812) και Α.1175/2020 (Β΄ 3293)
αποφάσεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.,

γ) της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1166/2018 απόφασης του 
Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου 
επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για την διαβίβαση 
δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα των Φ.Η.Μ.» 
(Β΄ 3603),

δ) της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1220/2012 απόφασης του 
Υφυπουργού Οικονομικών «Κωδικοποίηση - Συμπλήρω-
ση τεχνικών προδιαγραφών Φορολογικών Ηλεκτρονι-
κών Μηχανισμών και συστημάτων. Διαδικασίες χρήσης 
και λειτουργίας τους. Προδιαγραφές αποστελλομένων 
αρχείων στην ΓΓΠΣ» (Β΄ 3517),
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ε) της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1221/2012 απόφασης του 
Υφυπουργού Οικονομικών «Αναβάθμιση λογισμικών 
υποστήριξης των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. - Καθορισμός αποστελ-
λομένων αρχείων δεδομένων των φορολογικών στοι-
χείων στην Γ.Γ.Π.Σ. κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 20 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58)» (Β΄ 3513),

στ) της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1068/1-4-2015 απόφασης 
του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών «Διαδικασίες έγκρισης και ανάκλησης 
Φ.Η.Μ. Υποχρεώσεις κατόχων άδειας καταλληλότητας 
Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), πω-
λητών Φ.Η.Μ., πιστοποιημένων τεχνικών Φ.Η.Μ., κατό-
χων-χρηστών Φ.Η.Μ.» (Β΄ 497),

ζ) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και ιδίως 
της παρ. 1 του άρθρου 2, του άρθρου 7, των παρ. 1 και 5 
του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,

η) της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/
10-03-2017 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 968 και 1238), 
όπως ισχύει με την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α.1125859 ΕΞ 
2020/23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. 
(Β΄ 4738).

2. Την υπ’ αρ. 1/20-01-2016 πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμμα-
τέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του 
άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την υπ’ αρ. 
39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλί-
ου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. 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 παροχής πρόσθετου χρόνου για τη δι-
ευκόλυνση των επιχειρήσεων ως προς την εκπλήρωση 
της υποχρέωσης αναβάθμισης λογισμικών των χρησιμο-
ποιούμενων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών 
(Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών, ΑΔΗΜΕ, ΕΑΦΔΣΣ, 
ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου), που αφορούν στο πρωτόκολλο επι-
κοινωνίας και κρυπτογράφησης για τη διαβίβαση των 
δεδομένων τους στο πληροφοριακό σύστημα των Φ.Η.Μ., 
σε συνάφεια με τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντι-
μετώπιση των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του ιού 
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Α.1024/2020 απόφα-
ση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Συμπληρωματικές τεχνικές 
προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτο-
γράφησης για την διαβίβαση δεδομένων στο πληρο-
φοριακό σύστημα των Φ.Η.Μ.» (Β΄ 317), όπως ισχύει, ως 
ακολούθως:

Η περ. β΄ της παρ. 6.3 του άρθρου 6 αντικαθίσταται, 
ως εξής:

«β. Με εξαίρεση τις ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου, οι υπάρχοντες 
ενεργοί Φ.Η.Μ. υποχρεούνται σε αναβάθμιση σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην παρούσα μέχρι 31-12-2020.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μοσχάτο, 23 Οκτωβρίου 2020

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   
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*02047552710200004*

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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