
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. Α.1300 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοι-

νής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών 

και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός της 

έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδι-

κασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων 

στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, κα-

θώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την 

εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του 

ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β’ 2470), όπως ισχύει. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Α’ 170), όπως 

προστέθηκε με τις διατάξεις του ν. 4646/2019 (Α’ 201) 
και ισχύει.

β) Του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, 
συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 251), όπως 
ισχύει.

γ) Του Κεφ. Α’ του μέρους Πρώτου του ν.  4389/
2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμ-
φωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών με-
ταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94).

δ) Του άρθρου 38 του ν. 2873/2000 (Α’ 285), όπως 
ισχύει.

2. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23.10.2020 
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσί-
ων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738), όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε και ισχύει.

3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Α’ 181), όπως ισχύει.

4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου Κυβέρ-
νησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α’ 121).

5. Την υπό στοιχεία Υ2/2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργών» (Β’ 2901).

6. Την υπό στοιχεία 339/2019 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο 
Βεσυρόπουλο»(Β’ 3051).

7. Την υπ’ αρ. 1 της 20.1.2016 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, τις απο-
φάσεις υπό στοιχεία 39/3/30.11.2017 του Συμβουλίου 
Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και υπό στοιχεία 
5294ΕΞ2020/17.01.2020 του Υπουργού Οικονομικών με 
θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

8. Την υπό στοιχεία Α. 1138/2020 κοινή απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. 
«Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και 
της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων 
στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και 
κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» 
(Β’ 2470), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Την ανάγκη παροχής πρόσθετου χρόνου για τη διευ-
κόλυνση των φορολογούμενων ως προς την εκπλήρωση 
της υποχρέωσης ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων 
στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, δεδομένων 
των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση 
των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού 
COVID-19.

10. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δα-
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφα-
σίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινή 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικη-
τή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του 
χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης 
δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, 
καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρ-
μογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 
(Κ.Φ.Δ.)» (Β’ 2470), όπως ισχύει, ως ακολούθως:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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1. Στην παρ. 6 του άρθρου 4 προστίθεται η περ. ε’ ως 
εξής:

«ε) της Εφαρμογής Έκδοσης και Διαβίβασης Παρα-
στατικών που είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού 
τόπου της Α.Α.Δ.Ε., αποκλειστικά για τις οντότητες που 
εκδίδουν παραστατικά και διενεργούν συναλλαγές χον-
δρικής (έσοδα τιμολόγησης και έξοδα αυτοτιμολόγησης) 
και για τις οντότητες που διενεργούν συναλλαγές λιανι-
κής και δεν έχουν υποχρέωση χρήσης Φ.Η.Μ.».

2. Η περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται 
ως εξής:

«α) Σε πραγματικό χρόνο, εφόσον τα οριζόμενα δεδο-
μένα διαβιβάζονται σύμφωνα με τις περιπτώσεις α’ και 
ε’ της παρ. 6 του άρθρου 4.».

3. Η περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται 
ως εξής:

«γ) για τις οντότητες που διαβιβάζουν τα οριζόμενα δε-
δομένα με τον τρόπο που καθορίζεται στην περίπτωση γ’ 
της παρ. 6 του άρθρου 4, μέχρι την εικοστή (20η) ημέρα 
του επόμενου μήνα εντός του οποίου εκδόθηκαν».

4. Οι υποπερ. γα’ και γβ’ της περ. γ’ της παρ. 1 του άρ-
θρου 5 διαγράφονται.

5. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 αντι-
καθίσταται ως εξής:

«Εξαιρετικά, για τα φορολογικά έτη 2020 και 2021, οι 
οντότητες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού 
αερίου (Δ.Ε.Η. και λοιποί πάροχοι), η Ε.Υ.Δ.Α.Π., οι λοιπές 
οντότητες πώλησης ύδατος μη ιαματικού, οι οντότητες 
παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και συνδρο-
μητικής τηλεόρασης, οι οντότητες εκμεταλλευτές διο-
δίων, τα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και η Τράπεζα της 
Ελλάδος διαβιβάζουν τα συγκεκριμένα δεδομένα, συ-
γκεντρωτικά, στον ίδιο, ως άνω, οριζόμενο χρόνο, ανά 
περίπτωση.».

6. Η παρ. 2 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Τα δεδομένα των λογιστικών στοιχείων, που αφο-

ρούν σε έσοδα από λιανικές συναλλαγές, διαβιβάζονται 
στο χρόνο που ορίζεται, ανά περίπτωση, στην παρ. του 
παρόντος άρθρου.

Για τις οντότητες που έχουν υποχρέωση απευθείας 
διασύνδεσης των Φ.Η.Μ. με την Α.Α.Δ.Ε., τα υπόψη δε-
δομένα διαβιβάζονται στον χρόνο που ορίζει η κείμενη 
νομοθεσία.

Οι οντότητες που δεν έχουν υποχρέωση χρήσης 
Φ.Η.Μ. και εκδίδουν στοιχεία λιανικής μέσω προγραμ-
μάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό/λογιστικό, 
ERP) τα οποία είναι συμβατά με την ψηφιακή πλατφόρμα 
myDATA, διαβιβάζουν τα υπόψη δεδομένα εντός πέντε 
(5) ημερών από την έκδοση αυτών.

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του παρόντος άρθρου 
ισχύει και για τα έσοδα από λιανικές συναλλαγές.».

7. Το άρθρο 7 αντικαθίσταται ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 7
ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ

α) Από την 20/07/2020 διαβιβάζονται υποχρεωτικά 
στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA τα δεδομένα της 
σύνοψης εσόδων καθώς και τα δεδομένα της σύνοψης 

εξόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, των λογιστικών 
στοιχείων που εκδίδονται από την ημερομηνία αυτή και 
μετά μέσω Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης 
Στοιχείων. Από την ίδια ημερομηνία διαβιβάζεται προ-
αιρετικά ο αντίστοιχος χαρακτηρισμός εσόδων καθώς 
και ο αντίστοιχος χαρακτηρισμός εξόδων σε περίπτωση 
αυτοτιμολόγησης, των δεδομένων που εκδίδονται από 
20/07/2020 και μετά μέσω Παρόχων Υπηρεσιών Ηλε-
κτρονικής Έκδοσης Στοιχείων.

β) Από την 01/10/2020 έως και την 31/12/2020 δύνα-
νται να διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myData 
τα δεδομένα της σύνοψης και ο χαρακτηρισμός εσόδων 
και εξόδων των λογιστικών στοιχείων που εκδίδονται το 
παραπάνω χρονικό διάστημα, με τους λοιπούς τρόπους 
διαβίβασης πέραν των Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρο-
νικής Έκδοσης Στοιχείων στο χρόνο που ορίζεται στις 
επόμενες περιπτώσεις γ) έως ε).

γ) Έως και την 28/02/2021 δύνανται να διαβιβάζονται 
στην Α.Α.Δ.Ε., τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτη-
ρισμοί εσόδων, καθώς και τα δεδομένα της σύνοψης και 
οι χαρακτηρισμοί εξόδων σε περίπτωση αυτοτιμολό-
γησης, που αφορούν σε λογιστικά στοιχεία που έχουν 
εκδοθεί από την 01/10/2020 έως και την 31/12/2020, 
εκτός από τα δεδομένα που οι οντότητες διαβίβασαν 
προγενέστερα σύμφωνα με τις περιπτώσεις α’ και β’ 
ανωτέρω. Ειδικά στην περίπτωση μη διαβίβασης δε-
δομένων από τον Εκδότη των παραπάνω περιπτώσεων 
που διενεργείται για στοιχεία που έχουν εκδοθεί έως και 
την 31/12/2020, αυτά δύνανται να διαβιβάζονται από το 
Λήπτη από 01/03/2021 έως και 31/03/2021. Ο Εκδότης 
δύναται να αποδεχθεί και να χαρακτηρίσει τις εν λόγω 
συναλλαγές έως 30/04/2021.

δ) Έως την 28/02/2021 δύνανται να διαβιβάζονται 
στην Α.Α.Δ.Ε., τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρα-
κτηρισμοί εξόδων, καθώς και οι χαρακτηρισμοί εσόδων 
σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, που αφορούν σε λογι-
στικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί από την 01/10/2020 
έως και την 31/12/2020, εκτός από τα δεδομένα που οι 
οντότητες διαβίβασαν προγενέστερα σύμφωνα με τις 
περιπτώσεις α’ και β’ ανωτέρω.

ε) Ειδικά για τις εγγραφές μισθοδοσίας η διαβίβαση 
των δεδομένων για το χρονικό διάστημα από 01/10/2020 
έως 31/12/2020, δύναται να διενεργείται έως και την 
28/02/2021.

στ) Για την εφαρμογή των κινήτρων των παρ. 2 και 3 
του άρθρου 71ΣΤ του ν. 4172/2013 για το φορολογικό 
έτος 2020, το σύνολο των απαιτούμενων, σύμφωνα με 
την παρούσα, δεδομένων για στοιχεία που έχουν εκδο-
θεί ή θα εκδοθούν από 01/01/2020 έως και 31/12/2020 
διαβιβάζεται στην Α.Α.Δ.Ε. μέχρι και την 28/02/2021.

ζ) Από την 01/04/2021 τα δεδομένα των λογιστικών 
στοιχείων της παρούσας που εκδίδονται από την ημε-
ρομηνία αυτή και εφεξής, διαβιβάζονται υποχρεωτικά 
στην ψηφιακή πλατφόρμα myData και με τους λοιπούς 
τρόπους διαβίβασης πέραν των Παρόχων Υπηρεσιών 
Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων.

η) Έως την 31/10/2021 διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε., τα 
δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εσόδων, 
καθώς και τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτη-
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ρισμοί εξόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, που 
αφορούν σε λογιστικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί από 
την 01/01/2021 έως και την 31/03/2021, εκτός από τα 
δεδομένα που οι οντότητες διαβίβασαν προγενέστερα 
σύμφωνα με την περίπτωση α’ ανωτέρω. Ειδικά στην πε-
ρίπτωση μη διαβίβασης δεδομένων από τον Εκδότη των 
παραπάνω περιπτώσεων που διενεργείται για στοιχεία 
που έχουν εκδοθεί έως και την 31/03/2021, αυτά δύνα-
νται να διαβιβάζονται από το λήπτη από 01/11/2021 έως 
και 30/11/2021. Ο Εκδότης δύναται να αποδεχθεί και να 
χαρακτηρίσει τις εν λόγω συναλλαγές έως 31/12/2021. 
Τα δεδομένα της περίπτωσης αυτής που αφορούν σε 
συναλλαγές χονδρικής διαβιβάζονται διακριτά ανά πα-
ραστατικό και τα δεδομένα των συναλλαγών λιανικής 
διαβιβάζονται συγκεντρωτικά ανά μήνα.

θ) Έως την 30/11/2021 διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε., 
τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εξό-
δων, καθώς και οι χαρακτηρισμοί εσόδων σε περίπτωση 
αυτοτιμολόγησης, που αφορούν σε λογιστικά στοιχεία 
που έχουν εκδοθεί από την 01/01/2021 έως και την 
31/03/2021, εκτός από τα δεδομένα που οι οντότητες 
διαβίβασαν προγενέστερα σύμφωνα με την περίπτωση 
α’ ανωτέρω. Τα δεδομένα της περίπτωσης αυτής που 
αφορούν σε συναλλαγές χονδρικής διαβιβάζονται δια-
κριτά ανά παραστατικό και τα δεδομένα των συναλλα-
γών λιανικής διαβιβάζονται συγκεντρωτικά ανά μήνα.

ι) Ειδικά για τις εγγραφές μισθοδοσίας η διαβίβαση των 
δεδομένων για το χρονικό διάστημα από 01/01/2021 
έως και την 31/03/2021 διενεργείται έως την 31/12/2021.

8. Στο παράρτημα «Τύποι και Δεδομένα Παραστατικών 
Πίνακας 2. Στήλες Παραστατικών» της παρούσας προστί-
θενται- αντικαθίστανται - τροποποιούνται οι παρακάτω 
τιμές ανά περίπτωση:

«Στήλη 25_Κατηγορίες % Φ.Π.Α. στην υποκατηγορία 
Άνευ ΦΠΑ

- Χωρίς ΦΠΑ -άρθρο 2 και 3 του κώδικα ΦΠΑ (τροπο-
ποίηση)

- Χωρίς ΦΠΑ - ΠΟΛ.1029/1995 (προσθήκη)
- Χωρίς ΦΠΑ - ΠΟΛ.1167/2015(προσθήκη)
- Λοιπές Εξαιρέσεις ΦΠΑ(προσθήκη)
Στήλη 27_Κατηγορίες % Παρ. Φόρου
στην υποκατηγορία Λοιπές περιπτώσεις παρακρατή-

σεων φόρου(προσθήκη)

- Παρακρατήσεις συναλλαγών αλλοδαπής βάσει συμ-
βάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.)_ με 
αναγραφή ποσού ανά περίπτωση(προσθήκη)

- Λοιπές Παρακρατήσεις Φόρου _με αναγραφή ποσού 
ανά περίπτωση(προσθήκη)

Στήλη 29_Κατηγορίες % Λοιπών φόρων
στην υποκατηγορία 1. Φόρος Ασφαλίστρων
- α) ασφάλιστρα κλάδου πυρός 20%_ποσοστό 20% 

(προσθήκη)
- α1) ασφάλιστρα κλάδου πυρός 20%_ποσοστό 15% 

-(αντικατάσταση και συγχώνευση α1 και α2 στο α)
- α2) ασφάλιστρα κλάδου πυρός 20%_ποσοστό 5% - 

(αντικατάσταση και συγχώνευση α1 και α2 στο α)
στην υποκατηγορία 5. Λοιπές Περιπτώσεις Λοιπών 

Φόρων (προσθήκη)
- Τελωνειακοί Δασμοί-Φόροι_με αναγραφή ποσού ανά 

περίπτωση (προσθήκη)
- Λοιποί Φόροι_ με αναγραφή ποσού ανά περίπτωση 

(προσθήκη)
- Επιβαρύνσεις Λοιπών Φορέων με αναγραφή ποσού 

ανά περίπτωση (προσθήκη)
Στήλη 31_Κατηγορίες % Χαρτοσήμου
- Λοιπές περιπτώσεις Χαρτοσήμου_ με αναγραφή πο-

σού ανά περίπτωση (προσθήκη)
Στήλη 33_Κατηγορίες % Τελών
στην υποκατηγορία 6. Λοιπές Περιπτώσεις Τελών 

(προσθήκη)
- Λοιπά τέλη_ με αναγραφή ποσού ανά περίπτωση 

(προσθήκη)»
- Τέλη Λοιπών Φορέων_ με αναγραφή ποσού ανά πε-

ρίπτωση (προσθήκη)»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2020

Ο Υφυπουργός Οικονομικών

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Διοικητής της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ68052 Τεύχος B’ 5862/31.12.2020

*02058623112200004*

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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