E
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Signature Not
Verified
Digitally signed by
KONSTANTINOS
MOSCHONAS
Date: 2020.12.31 23:25:51
EET
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

68107

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
31 Δεκεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. A.1304
Καθορισμός της διαδικασίας θέσης των Επιβατικών Ιδιωτικής Χρήσης (ΕΙΧ) οχημάτων και μοτοσυκλετών σε ακινησία ηλεκτρονικά, του τύπου της δήλωσης ακινησίας και άρσης αυτής και
κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για τη θέση
ΕΙΧ οχήματος σε ακινησία και την άρση αυτής.
Περιπτώσεις για τις οποίες η κατάθεση της αίτησης για τη θέση σε ακινησία και την άρση αυτής
υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1α, 3 και 4 του άρθρου 22 του
ν. 2367/1953 (Α’ 82), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4758/2020 (Α’ 242) καθώς και
τις λοιπές διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 2367/1953.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 2214/1994 «Αντικειμενικό σύστημα φορολογίας εισοδήματος και άλλες
διατάξεις» (Α’ 75), όπως ισχύουν.
3. Τον ν. 4727/2020 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και
άλλες διατάξεις» (Α’184).
4. Τις διατάξεις της περ. 1 της υποπαρ. Ε7 του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (Α’ 222), όπως ισχύουν.
5. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2948/
2001 (Α’ 242) και τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 του
άρθρου 35 του ν. 3986/2011(Α’ 152), όπως τέθηκαν και
ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4346/2015
(Α’ 152) και τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4410/2016
(Α’ 141).
6. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών
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στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες
διατάξεις» (Α’ 94).
7. Την υπ’ αρ. 1/20.1.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της
παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την υπό
στοιχεία 5294/ΕΞ 2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (ΥΟΔΔ 27).
8. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23-10-2020
απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.«Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).
9. Την υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).
10. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119), όπως ισχύει.
11. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
12. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85), όπως ισχύει.
13. Την υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 2020 απόφαση του
Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762).
14. Τη διαπίστωση ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Θέση οχήματος σε ακινησία ηλεκτρονικά
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1.A του άρθρου
22 του ν. 2367/1953, τα επιβατικά ΙΧ οχήματα και οι μοτοσυκλέτες τίθενται εφεξής σε ακινησία ηλεκτρονικά μέσω
της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης
(ΕΨΠ - gov.gr)στην ηλεκτρονική διεύθυνση mycar.aade.
gov.gr, χωρίς παράδοση των στοιχείων κυκλοφορίας στη
Φορολογική Αρχή.
2. Η δυνατότητα ηλεκτρονικής θέσης οχημάτων σε
ακινησία καταλαμβάνει τα οχήματα της παρ. 1 που εμφανίζονται «σε κίνηση» στο Πληροφοριακό Σύστημα
Οχημάτων της ΑΑΔΕ, τα δε οχήματα αυτά καθώς και τα
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στοιχεία κυκλοφορίας τους βρίσκονται στην κατοχή των
ιδιοκτητών τους.
3. Προκειμένου για την έκπτωση από τα τέλη κυκλοφορίας το όχημα πρέπει να τεθεί σε ακινησία εμπρόθεσμα,
δηλαδή πριν τη λήξη της προθεσμίας για την πληρωμή
των τελών κυκλοφορίας, όπως αυτή προβλέπεται από
τις κείμενες διατάξεις (πριν την 31/12 του προηγούμενου έτους από αυτό που αφορούν τα τέλη κυκλοφορίας)
ή τη λήξη της παράτασης. Δήλωση ακινησίας μετά την
έναρξη του έτους που αφορά, γίνεται δεκτή αλλά δεν
λαμβάνεται υπόψη για τις ανάγκες έκπτωσης από τέλη
κυκλοφορίας.
4. Η ύπαρξη οφειλών από τέλη κυκλοφορίας τρέχοντος
έτους ή προηγούμενων ετών δεν συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης για ηλεκτρονική θέση του οχήματος
σε ακινησία.
5. Μετά την θέση του οχήματος σε ακινησία ηλεκτρονικά, τα στοιχεία κυκλοφορίας αφαιρούνται από το όχημα
και φυλάσσονται με ευθύνη του ιδιοκτήτη ή κατόχου του
οχήματος. Το όχημα φυλάσσεται σε κλειστό και περιφραγμένο χώρο, τα ακριβή στοιχεία του οποίου δηλώνονται υπευθύνως κατά την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής
αίτησης θέσης του οχήματος σε ακινησία.
Άρθρο 2
Διαδικασία θέσης οχήματος σε ακινησία
ηλεκτρονικά
Ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος εισέρχεται στην
εφαρμογή ηλεκτρονικής ακινησίας οχημάτων της ΑΑΔΕ,
μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ - gov.gr). Για την είσοδο του χρησιμοποιεί τους
προσωπικούς του κωδικούς TAXISnet, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 24 του ν. 4727/2020, και επιλέγει
«Ακινησία».
Στην εφαρμογή αναρτάται σε εμφανές σημείο προειδοποιητικό μήνυμα για την εξαίρεση από την ηλεκτρονική ακινησία των περιπτώσεων του άρθρου 3, ενημερώνοντας ότι οι εν λόγω ακινησίες πραγματοποιούνται στη
Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος του ιδιοκτήτη/κατόχου
του οχήματος. Στο ίδιο σημείο αναφέρονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις σε περίπτωση εντοπισμού οχήματος
σε κυκλοφορία ενώ έχει δηλωθεί σε ακινησία.
Στην εφαρμογή εμφανίζεται το σύνολο των Επιβατικών ΙΧ οχημάτων και μοτοσυκλετών ιδιοκτησίας του,
ανεξαρτήτως της κατάστασής τους, βάσει του αριθμού
κυκλοφορίας τους. Ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος επιλέγει το
όχημα ή την μοτοσυκλέτα, το οποίο ή την οποία θέλει να
θέσει σε ακινησία και εφόσον η κατάστασή του/της είναι
«σε κίνηση» υποβάλει το αντίστοιχο αίτημα.
Στη δήλωση που εμφανίζεται προς συμπλήρωση και
η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, απαιτείται
η αποδοχή του κειμένου και, εφόσον γίνει η αποδοχή,
ζητείται η συμπλήρωση τουλάχιστον των εξής πεδίων:
α) ο ακριβής χώρος φύλαξης του οχήματος (ΤΚ, πόλη,
οδός, αριθμός), β) δήλωση αν ο χώρος φύλαξης είναι ιδιόκτητος (ιδιωτικό πάρκινγκ), μισθωμένος (ενοικιαζόμενο
πάρκινγκ) ή παραχωρημένος (παραχωρημένο πάρκινγκ).
Στην περίπτωση ύπαρξης συνιδιοκτητών, μετά την
Υποβολή του αιτήματος θέσης σε ακινησία, το αίτημα
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διαβιβάζεται προς αυτούς προκειμένου να το εγκρίνουν
και τους αποστέλλεται σχετικό μήνυμα στην προσωπική θυρίδα στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του
TAXIS. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας των εγκρίσεων, οι ιδιοκτήτες, ενημερώνονται, με όμοιο σχετικό
μήνυμα ή με αντίστοιχο email εφόσον έχουν δηλώσει
διεύθυνση email στην προσωποποιημένη πληροφόρηση, για τη θέση του οχήματος σε ακινησία.
Η ημερομηνία οριστικοποίησης της δήλωσης ακινησίας είναι η ημερομηνία θέσης του οχήματος σε ακινησία.
Τροποποίηση οριστικοποιημένης δήλωσης ακινησίας επιτρέπεται μόνο εντός της ημέρας οριστικοποίησης
της δήλωσης και θέσης του οχήματος σε ακινησία και
περιοριστικά μόνο για την αλλαγή του τόπου φύλαξης
του οχήματος.
Άρθρο 3
Περιπτώσεις για τις οποίες η θέση σε ακινησία
δηλώνεται στη Δ.Ο.Υ.
1. Η θέση οχήματος σε ακινησία και η άρση αυτής δηλώνεται στη Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδια για την παραλαβή
της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του ιδιοκτήτη ή
κατόχου του οχήματος και όχι ηλεκτρονικά, στις εξής
περιπτώσεις:
α. Κλοπής ή υπεξαίρεσης του οχήματος.
β. Κυκλοφορίας του οχήματος στο εξωτερικό.
γ. Μεταβίβασης του οχήματος η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί.
δ. Κατάσχεσης του οχήματος από δημόσια αρχή με τα
στοιχεία κυκλοφορίας αυτού.
ε. Αφαίρεσης των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος από δημόσια αρχή.
στ. Παράδοσης στις εγκαταστάσεις της Εναλλακτικής
Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος (ΕΔΟΕ) με σκοπό την
οριστική διαγραφή του με ανακύκλωση.
ζ. Ολοσχερούς καταστροφής του οχήματος λόγω πυρκαγιάςή άλλης αιτίας.
η. Πλειστηριασμού του οχήματος.
θ. Αποξένωσης του ιδιοκτήτη ή κατόχου από το όχημα,
όπως στην περίπτωση περισυλλογής του από το Δήμο
ως εγκαταλελειμμένου.
ι. Κάθε άλλη περίπτωση όπου ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος
του οχήματος δεν έχει στην κατοχή του είτε το όχημα
είτε τα στοιχεία κυκλοφορίας του (άδεια και πινακίδες).
Για την απόδειξη των ως άνω ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος
του οχήματος προσκομίζει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τα κατά
περίπτωση δικαιολογητικά έγγραφα τα οποία εξετάζονται από τη Δ.Ο.Υ. πριν την θέση του οχήματος σε ακινησία.
2. Εάν για όχημα που έχει τεθεί σε ακινησία κατά τις
διατάξεις της παρ. 1Α του άρθρου 22 του ν. 2367/1953,
συντρέξει μετά τη θέση του οχήματος σε ακινησία γεγονός εκ των αναφερομένων στις περιπτώσεις α-ι της
προηγούμενης παραγράφου, ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του
οχήματος δηλώνει το γεγονός στην αρμόδια, σύμφωνα
με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου, Δ.Ο.Υ. προσκομίζοντας και τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα.
3. Για τις περιπτώσεις που η κατάθεση των στοιχείων
κυκλοφορίας γίνεται σε άλλη δημόσια αρχή και συντρέ-
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χει κάποιο από τα γεγονότα των περιπτώσεων της α-ι της
παρ. 1, ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος δηλώνει το
γεγονός στην αρμόδια, σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου, Δ.Ο.Υ. προσκομίζοντας και τα απαραίτητα
αποδεικτικά έγγραφα.
4. Σε περίπτωση αποβιώσαντος ιδιοκτήτη/συνιδιοκτήτη ή κατόχου, η ακινησία του οχήματος δηλώνεται
στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας Εισοδήματος του αποβιώσαντος.
Άρθρο 4
Διαδικασία άρσης της ακινησίας
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου
22 του ν. 2367/1953, για τα οχήματα που έχουν τεθεί
σε ακινησία με τη διαδικασία της παρούσας, η ακινησία
ισχύει μέχρι το όχημα να τεθεί εκ νέου «σε κίνηση» με
την υποβολή αίτησης άρσης της ακινησίας, η οποία
πραγματοποιείται επίσης ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.
gr - ΕΨΠ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση mycar.aade.
gov.gr εφόσον καταβληθούν τα τέλη κυκλοφορίας
του έτους της άρσης και υπάρχει ενεργό ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
Για την περίπτωση άρσης ακινησίας οχήματος αποβιώσαντος ιδιοκτήτη/συνιδιοκτήτη/κάτοχο, οι κληρονόμοι
αυτού θα πρέπει να προσέλθουν στην αρμόδια για την
φορολογία εισοδήματος Δ.Ο.Υ.
2. Ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος εισέρχεται
στην εφαρμογή ηλεκτρονικής ακινησίας οχημάτων της
ΑΑΔΕ, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας
Διοίκησης (ΕΨΠ - gov.gr). Για την είσοδο του χρησιμοποιεί τους προσωπικούς του κωδικούς TAXISnet, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του ν. 4727/2020
και επιλέγει «Άρση».
Στην εφαρμογή εμφανίζεται το σύνολο των Επιβατικών ΙΧ οχημάτων και μοτοσυκλετών ιδιοκτησίας του,
ανεξαρτήτως της κατάστασής τους, βάσει του αριθμού
κυκλοφορίας τους. Ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος επιλέγει το
όχημα ή την μοτοσυκλέτα, του οποίου ή της οποίας θέλει
να άρει την ηλεκτρονική ακινησία και εφόσον η κατάστασή του/της είναι «σε ηλεκτρονική ακινησία» υποβάλλει
το αντίστοιχο αίτημα.
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Ανάκληση του αιτήματος άρσης ακινησίας δύναται
να πραγματοποιείται πριν την οριστικοποίηση του αιτήματος.
Με την έναρξη του αιτήματος της ηλεκτρονικής άρσης,εφόσον τα τέλη κυκλοφορίας δεν έχουν καταβληθεί για το τρέχον έτος, ενεργοποιείται επιλογή μέσω της
οποίας εμφανίζεται το «έντυπο τελών κυκλοφορίας».
Στην περίπτωση ύπαρξης συνιδιοκτητών, μετά την
υποβολή του αιτήματος άρσης, το αίτημα διαβιβάζεται προς αυτούς προκειμένου να το εγκρίνουν και τους
αποστέλλεται σχετικό μήνυμα στην προσωπική θυρίδα
στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του TAXISnet.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας των εγκρίσεων,
οι συνιδιοκτήτες, ενημερώνονται με όμοιο μήνυμα ή
με αντίστοιχο email εφόσον έχουν δηλώσει διεύθυνση
email στην προσωποποιημένη πληροφόρηση, για την
άρση της ακινησίας του οχήματος.
Το αίτημα άρσης της ακινησίας οριστικοποιείται, εφόσον επαληθευθεί από την ΑΑΔΕ η πληρωμή των τελών
κυκλοφορίας για το εν λόγω όχημα και ελεγχθεί η εγκυρότητα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
Ως ημερομηνία άρσης λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία οριστικοποίησης του αιτήματος.
Αιτήματα άρσεων ακινησίας για τα οποία δεν εμφανίζεται είτε έγκυρη πληρωμή είτε έγκυρο ασφαλιστήριο
συμβόλαιο, δεν οριστικοποιούνται και διαγράφονται
μετά την παρέλευση ενός μηνός.
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσής της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2020
Ο Υπουργός Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Ο Διοικητής της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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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.

*02058713112200004*

