
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός του ύψους της Παγίας Προκαταβο-
λής της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου (ΕΛΔΥΚ), κα-
θώς και του είδους και του ποσοστού δαπανών 
που πληρώνονται σε βάρος αυτής.

2 Αποδοχή δωρεών προς την Πολεμική Αεροπορία

3 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1184/2014 
(Β’  2074) απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, με τίτλο «Μηχανογραφική διαχείριση των 
δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τον υπο-
λογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινή-
των».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ.822/03/11272 Σ.1765 (1)
   Καθορισμός του ύψους της Παγίας Προκαταβο-

λής της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου (ΕΛΔΥΚ), κα-

θώς και του είδους και του ποσοστού δαπανών 

που πληρώνονται σε βάρος αυτής .

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 16 του ν.δ. 721/1970 «Περί οικονομι-

κής μερίμνης και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων» 
(Α’ 251).

β. Της παρ. 3 του άρθρου 108 του ν. 4270/2014 «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτω-
ση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 143).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), 
όπως έχει διατηρηθεί σε ισχύ με τις διατάξεις του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

3. Την υπό στοιχεία Υ.70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

4. Το υπό στοιχεία Φ.822/1/2159/Σ.375/11.1.2021 έγ-
γραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού της Γενικής Διεύ-
θυνσης Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης του 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

5. Την ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης δαπανών της 
Ελληνικής Δύναμης Κύπρου, η πληρωμή των οποίων 
δεν μπορεί να αναβληθεί μέχρι την ολοκλήρωση της 
απαιτούμενης διαδικασίας ελέγχου, εκκαθάρισης και δι-
καιολόγησης αυτών από τις ελεγκτικές υπηρεσίες στην 
Ελλάδα και που σχετίζονται κυρίως με: α) την αντιμετώ-
πιση έκτακτων επειγουσών αναγκών για την εξασφάλιση 
της επιχειρησιακής ικανότητας της Δύναμης για την εκ-
πλήρωση της αποστολής της, β) τις ανελαστικές ανάγκες 
τροφοδοσίας των οπλιτών θητείας, γ) την άμεση πλη-
ρωμή απαιτήσεων προμηθευτών, με σκοπό την τήρηση 
του προβλεπόμενου από τη κείμενη νομοθεσία χρόνου 
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές και ως εκ τούτου 
την αποφυγή δημιουργίας ληξιπρόθεσμων οφειλών και 
των αντίστοιχων τόκων υπερημερίας.

6. Την ανάγκη μείωσης του ύψους της Πάγιας Προκα-
ταβολής της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου (ΕΛΔΥΚ), κατά 
το ποσό των οκτακοσίων δώδεκα χιλιάδων πεντακοσί-
ων ευρώ (812.500€), λόγω ανάληψης πληρωμής από το 
Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ), εντός του έτους 2021 
και εφεξής, της μισθοδοσίας των οπλιτών θητείας που 
υπηρετούν στην ΕΛΔΥΚ.

7. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από την υπ’ αρ. 
16/2022 εισήγηση του προϊσταμένου των οικονομικών 
υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, από την έκ-
δοση της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη ή εξοικονό-
μηση σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, καθόσον 
η μείωση της πάγιας προκαταβολής συνιστά μείωση της 
ρευστότητας και όχι δαπάνη ή εξοικονόμηση.

8. Την υπό στοιχεία Φ.822/2/6817/Σ.1059/20.01.2022 
αιτιολογική γνώμη του Προϊστάμενου Οικονομικών Υπη-
ρεσιών ΥΠΕΘΑ, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Καθορισμός του ύψους της Πάγιας
Προκαταβολής

Καθορίζουμε το ύψος της Παγίας Προκαταβο-
λής της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου ΕΛΔΥΚ (ΕΦ 
1011.202.99.001.00), στο ποσό των τετρακοσίων τριάντα 
επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (437.500,00€).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

9 Φεβρουαρίου 2022 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 539

5377



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ5378 Τεύχος B’ 539/09.02.2022

Άρθρο 2
Είδος και ποσοστό δαπανών που πληρώνονται 
από την Πάγια Προκαταβολή

Καθορίζουμε το είδος και το ποσοστό δαπανών κατά 
Λογαριασμό Οικονομικής Ταξινόμησης που πληρώνο-
νται σε βάρος της Πάγιας Προκαταβολής της Ελληνικής 
Δύναμης Κύπρου ΕΛΔΥΚ (ΕΦ 1011.202.99.001.00), όπως 
καταγράφονται στον ακόλουθο πίνακα:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΣΕ ΒΑΡΟΣ 
ΠΠ

2240105001 Έξοδα νοσηλείας 10%

2410102001
Αγορές 
φαρμακευτικού 
υλικού

30%

2410103001 Αγορές υγειονομικού 
υλικού 20%

2410201001
Αγορές ειδών 
γραφικής ύλης και 
μικροεξοπλισμού

30%

2410202001 Αγορές ειδών 
καθαριότητας 30%

2410203001

Αγορές ειδών 
συντήρησης 
και επισκευής 
εγκαταστάσεων

30%

2410204001

Αγορές ειδών 
συντήρησης 
και επισκευής 
μεταφορικών μέσων 
ξηράς

30%

2410207001

Αγορές ειδών 
συντήρησης και 
επισκευής λοιπού 
εξοπλισμού

40%

2410301001 Αγορές καυσίμων 
κίνησης 40%

2410302001 Αγορές καυσίμων 
θέρμανσης 30%

2410901001 Αγορές ειδών 
διατροφής 100%

2410904001

Αγορές βιβλίων, 
συγγραμμάτων, 
περιοδικών και 
εφημερίδων

30%

2410989899 Αγορές λοιπών 
αγαθών 24%

2420189001
Λοιπά έξοδα 
μεταφορών και 
επικοινωνιών

13%

2420201001 Έξοδα ηλεκτρικού 
ρεύματος 30%

2420203001 Έξοδα ύδρευσης και 
άρδευσης 40%

2420204001 Έξοδα υπηρεσιών 
καθαριότητας 20%

2420301001

Αμοιβές και έξοδα 
συντήρησης, 
επισκευής κτιρίων και 
έργων υποδομών

20%

2420302001
Αμοιβές και έξοδα 
συντήρησης και 
επισκευής οχημάτων

20%

2420389001
Λοιπές αμοιβές και 
έξοδα συντηρήσεων 
και επισκευών

20%

2420906001
Έξοδα προβολής, 
διαφήμισης και 
δημοσίων σχέσεων

30%

2420913001 Λοιπές αμοιβές για 
τραπεζικές υπηρεσίες 30%

3120189001
Αγορές λοιπών 
μηχανημάτων και 
εργαλείων

30%

Άρθρο 3
Τελική διάταξη

Με την έναρξη ισχύος της παρούσας, το ποσό της 
μείωσης της πάγιας προκαταβολής της ΕΛΔΥΚ, ύψους 
οκτακοσίων δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ 
(812.500€), να αποσταλεί με έμβασμα επ’ ονόματι του 
Ελληνικού Δημοσίου στο λογαριασμό που τηρείται στην 
ΤτΕ, με ΙΒΑΝ:GR31 0100 0230 0000 0000 0200 543, BIC: 
BNGRGRAA και με αιτιολογία «Μείωση Πάγιας Προκα-
ταβολής ΕΛΔΥΚ».

Άρθρο 4
Καταργούμενη διάταξη

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η 
υπό στοιχεία Φ.822/5/95744/Σ.23530/28-12-2018 κοινή 
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’ 5926).

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2022

  Οι Υπουργοι

Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών Εθνικής Άμυνας
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

   Ι

(2) 
  Αποδοχή δωρεών προς την Πολεμική Αεροπορία

  Με την υπό στοιχεία Φ.954.1/1118/Σ.188/02-02-2022/
ΓΕΑ/Δ6 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, η 
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οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
3 του ν. 4182/2013 (Α’ 185), εγκρίθηκε η αποδοχή των 
δωρεών προς την Πολεμική Αεροπορία, ως κατωτέρω:

α. Ένα φορείο μεταφοράς ασθενών με πλαϊνά κάγκε-
λα, στρώμα και στατό ορού, του Ιταλικού οίκου κατα-
σκευής CFS, αξίας 3.800,00 €, μία συσκευή CO2 ειδική 
για ενδοσκοπήσεις πεπτικού, του Αμερικανικού οίκου 
MEDIVATORS, αξίας 6.500,00 €, ένα σύστημα ICON 
PRINTER video EMR για τη μεταφορά, αποθήκευση, 
και εκτύπωση των ενδοσκοπικών εικόνων σε Η/Υ, του 
οίκου Grafimedia, αξίας 1.800,00 €, ένα ηλεκτρονικό 
υπολογιστή με οθόνη 21’’ για την εγκατάσταση του συ-
στήματος ICON PRINTER, αξίας 1.350,00 €, δύο μόνιτορ 
παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων ασθενούς, του 
Κινεζικού οίκου EDAN, αξίας 2.400,00 €, δύο αντλίες 
έγχυσης νερού για την ενδοσκόπηση, του Αμερικανι-
κού οίκου κατασκευής MEDIVATORS, αξίας 2.600,00 € 
και ένα μόνιτορ 27’’ του Ιαπωνικού οίκου κατασκευής 
SONY, συνοδευόμενο από ειδική βάση στήριξης, αξίας 
3.050,00 €, ήτοι συνολικής αξίας 21.500,00 €, εκ μέρους 
της εταιρείας «ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. ΑΕ», για τις ανάγκες 
του Ενδοσκοπικού Τμήματος της Γαστρεντερολογικής 
Κλινικής του 251 ΓΝΑ.

β. Προϊόντα τεχνολογίας Stealth, τα οποία αφορούν 
στη χορήγηση και εφαρμογή τους σε έναν εκτοξευτή 
S-300 και ένα TOR-M1, με εκτιμώμενο κόστος 38.450,00 €, 
μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, εκ μέρους της εταιρείας 
«INTERMAT GROUP S.A.», για τις ανάγκες της ΠΑ.

γ. Ένα φωτοαντιγραφικό μηχάνημα KONIKA MINOLTA 
BIZHUB 163 με S/N 02141302, εκτιμώμενου κόστους 
180,00 €, εκ μέρους της εταιρείας «Contact ΞΕΝΑΚΗΣ 
ΜΟΝ ΑΕ», για την κάλυψη αναγκών 123 ΣΤΕ.

δ. Ένα λεωφορείο τριάντα θέσεων μάρκας FIAT IVECO, 
πετρελαιοκίνητο, εκτιμώμενης αξίας 12.000,00 €, μη συ-
μπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, εκ μέρους του Δήμου Καστο-
ριάς, για την κάλυψη αναγκών 3ης ΜΣΕΠ.

ε. Χίλια κιλά πυροσβεστικού αφρού Bioversal QF, 
εκτιμώμενης αξίας 16.800,00 €, εκ μέρους της εταιρεί-
ας «Bioversal International Gesellschaft m.b.H», για τις 
ανάγκες της ΠΑ.

  Ο Υπουργός 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

      Αριθμ. A.1019 (3)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1184/2014 
(Β’ 2074) απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, με τίτλο «Μηχανογραφική διαχείριση των 
δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τον υπολο-
γισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων». 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 1 έως 10 και 13 του ν. 4223/2013 περί 

Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (Α’ 287) και ειδικό-
τερα της παρ. 3 του άρθρου 6,

β) του άρθρου 32 του ν. 3842/2010 (Α’ 58),
γ) της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1184/2014 (Β’ 2074) απόφα-

σης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως 
τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΠΟΛ 1082/2016 
(Β’  1928) απόφαση,

δ) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα των 
άρθρων 1, 2, 13, 14, 17 και 41,

ε) του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 170),

στ) του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 «Φόρος προστι-
θέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φο-
ρολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 312),

ζ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/
23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (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), 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 διευκόλυνσης των φορολογουμένων 
για τον εντοπισμό των ακινήτων τους σε περιοχές, στις 
οποίες οι χάρτες ΑΠΑΑ δεν αποτυπώνουν όλα τα οικο-
δομικά τετράγωνα.

4. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη στον Προϋπολογισμό της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αποφασίζουμε:

Στην υπό στοιχεία ΠΟΛ 1184/2014 απόφαση προστί-
θεται παράγραφος 12 ως εξής:

«12. Σε περίπτωση κατά την οποία οι χάρτες ΑΠΑΑ, 
όπως ισχύουν βάσει των αποφάσεων του Υπουργού Οι-
κονομικών, που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρ-
θρου 41 του ν. 1249/1982 (Α’ 43), δεν αποτυπώνουν για 
κάποιες περιοχές τα επιμέρους οικοδομικά τετράγωνα, 
προς διευκόλυνση των φορολογουμένων για τον εντο-
πισμό των ακινήτων τους, αυτά συμπληρώνονται στο 
Ο.Π.Σ. Περιουσιολόγιο με βάση κάθε πρόσφορο μέσο» .

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2022

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   
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*02005390902220004*

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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