
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Α.1077 
   Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1082/

10-04-2020 (Β’1303) απόφασης του Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Εγγρα-

φή νέων χρηστών και επανεγγραφή χρηστών 

στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISnet», όπως 

ισχύει. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
1.1. των άρθρων 4, 10, 11 και 15, της παρ. 2 του άρ-

θρου 18 και της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4174/2013 
«Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 170), 
όπως ισχύει,

1.2. του ν.  4172/2013 «Φορολογία Εισοδήματος, 
επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.  4046/2012, του 
ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 167), όπως ισχύει,

1.3. του άρθρου 11 «Βεβαίωση του γνησίου της υπο-
γραφής - Επικύρωση των αντιγράφων» του ν. 2690/1999 
«Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 45), όπως ισχύει,

1.4. του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την 
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 94),

1.5. του άρθρου 38 «Ρυθμίσεις για την Ενιαία Ψη-
φιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης» του Μέρους Ζ’ 
του άρθρου 1 του ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 
13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ’’Μέτρα 
για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπεί-
γουσες διατάξεις’’ (Α’ 84) και β) της από 1.5.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου ’’Περαιτέρω μέτρα για την 
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της παν-
δημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην 
κοινωνική και οικονομική κανονικότητα (Α’ 90) και άλλες 
διατάξεις’’» (Α’ 104),

1.6. της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/
23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738), όπως 
ισχύει.

2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 
και την κατάργηση της οδηγίας υπό στοιχεία 95/46/ΕΚ 
(Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

3. Την υπ’ αρ. 1/20-01-2016 πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 
41 του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφα-
ση του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων «Ανανέωση της θητείας του Διοικη-
τή της Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την υπ’ αρ. 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).

4. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-
2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και 
εξουσιοδότηση υπογραφής "Με εντολή Διοικητή" σε 
όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» (Β’ 2743), όπως 
εκάστοτε ισχύει.

5. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ 1006/31-12-2013 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημο-
σίων Εσόδων «Διαδικασία και Δικαιολογητικά Απόδοσης 
Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής 
Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχει-
ρηματικής Δραστηριότητας» (Β’ 19/2014), όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

6. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ 1178/07-12-2010 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών «Εγγραφή νέων χρηστών 
στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TaxisNet» (Β’ 1916).

7. Την υπό στοιχεία Α.1082/10-04-2020 απόφαση του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Εγ-
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γραφή νέων χρηστών και επανεγγραφή χρηστών στις 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISnet», όπως ισχύει.

8. Την ανάγκη τροποποίησης και συμπλήρωσης δια-
τάξεων της υπό στοιχεία Α.1082/10-04-2020 απόφασης 
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
«Εγγραφή νέων χρηστών και επανεγγραφή χρηστών στις 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISnet», όπως ισχύει.

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

Άρθρο 1
Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Α. 1082/10-04-2020 

απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσί-
ων Εσόδων «Εγγραφή νέων χρηστών και επανεγγραφή 
χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISnet», όπως 
ισχύει, ως ακολούθως:

1. Τροποποιείται το τρίτο εδάφιο του άρθρου 1 «Διαδι-
κασία εγγραφής στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες των νέων 
χρηστών του TAXISnet» και το άρθρο 1 αντικαθίσταται 
ως εξής: 

«Άρθρο 1 
Διαδικασία εγγραφής στις ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες των νέων χρηστών του TAXISnet

Για την εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες των 
νέων χρηστών του TAXISnet απαιτείται η υποβολή 
σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης στο δικτυακό τόπο της 
Α.Α.Δ.Ε. (www.aade.gr), στην οποία ο ενδιαφερόμενος 
δηλώνει το όνομα (username) και τον κωδικό πρόσβα-
σης (password) που επιθυμεί να έχει ως χρήστης του 
συστήματος.

Στην ίδια αίτηση ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει επί-
σης τα στοιχεία επικοινωνίας του (σταθερό τηλέφωνο, 
κινητό τηλέφωνο καθώς και e-mail).

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής είναι απαραίτητη η 
απόδοση κλειδαρίθμου, ο οποίος δύναται να χορηγείται 
είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία του φορολογούμενου 
ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού στην περίπτωση νο-
μικών προσώπων/οντοτήτων στη Δ.Ο.Υ., είτε μέσω βι-
ντεοκλήσης. Εναλλακτικά η απόδοση κλειδαρίθμου στα 
φυσικά πρόσωπα δύναται να χορηγείται εξ αποστάσεως 
μέσω κινητού τηλεφώνου και/ή με e-mail.

Σε περίπτωση επιλογής από τον φορολογούμενο της 
εξ αποστάσεως απόδοσης κλειδαρίθμου, ο φορολογού-
μενος οφείλει να συμπληρώσει επιπλέον στην αίτηση τον 
πάροχο κινητής τηλεφωνίας που εξυπηρετεί τον αριθμό 
κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει στην αίτηση του 
καθώς και τον αριθμό λογαριασμού ΙΒΑΝ που διαθέτει 
στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμής με τον οποίο συ-
νεργάζεται.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας απόδο-
σης κλειδαρίθμου εξ αποστάσεως, όπου προβλέπεται 
και εφόσον επιλεγεί από τον φορολογούμενο, απαιτείται 
η επαλήθευση, μέσω διαδικτυακής υπηρεσίας ελέγχου, 
των στοιχείων της αίτησης με τα στοιχεία που διαθέτει, 
αντίστοιχα, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών ή/και ο 
πάροχος κινητής τηλεφωνίας που έχει δηλώσει ο φορο-
λογούμενος στην αίτηση του, κατά τα ειδικότερα οριζό-

μενα στο άρθρο 3 της παρούσας. Αν δεν επιβεβαιωθούν 
τα στοιχεία, ως ανωτέρω, ο φορολογούμενος δύναται 
να παραλάβει τον κλειδάριθμο εξ αποστάσεως υπό τις 
προϋποθέσεις και με τη διαδικασία του άρθρου 3α της 
παρούσας. Εναλλακτικά, ο φορολογούμενος μπορεί να 
διεκπεραιώσει την παραλαβή του κλειδαρίθμου αυτο-
προσώπως στη Δ.Ο.Υ. κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 
2 της παρούσας.

Σε περίπτωση παραλαβής του κλειδαρίθμου από 
τη Δ.Ο.Υ, ο φορολογούμενος λαμβάνει σημείωμα στο 
οποίο αναγράφονται ο Α.Φ.Μ., η ημερομηνία και η ώρα 
υποβολής της αίτησης καθώς επίσης και η προθεσμία 
μέσα στην οποία πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία 
εγγραφής.».

2. Τροποποιείται η πρώτη παράγραφος του άρθρου 
2 «Αυτοπρόσωπη παραλαβή κλειδαρίθμου στη Δ.Ο.Υ.», 
αντικαθίστανται οι λέξεις «Μη Φυσικό Πρόσωπο» από 
τις λέξεις «νομικό πρόσωπο/νομική οντότητα» και το 
άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 2
Αυτοπρόσωπη παραλαβή κλειδαρίθμου στη 
Δ.Ο.Υ.

Κατά την αυτοπρόσωπη παραλαβή κλειδαρίθμου 
από τη ΔΟΥ ο φορολογούμενος, φυσικό πρόσωπο, με-
ταβαίνει στο τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής 
Υποστήριξης οποιασδήποτε Δ.Ο.Υ. για την έγκριση της 
αίτησης του. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο/
νομική οντότητα ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού δύναται 
να παραλάβει τον κλειδάριθμο από οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. 
υπό την προϋπόθεση ότι η σχέση του ως εκπροσώπου 
είναι καταχωρημένη στα στοιχεία του φορολογικού μη-
τρώου του νομικού προσώπου/νομικής οντότητας. Σε 
αντίθετη περίπτωση παραλαμβάνει τον κλειδάριθμο 
αποκλειστικά από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Απαιτούμενο στοιχείο για την παραλαβή του κλει-
δαρίθμου είναι ο Α.Φ.Μ. και το έγγραφο ταυτοποίησης 
(αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κ.λπ.) του φυσικού 
προσώπου ή του νομίμου εκπροσώπου του νομικού 
προσώπου/νομικής οντότητας, το οποίο πρέπει να εί-
ναι καταχωρημένο στο Υποσύστημα ΜΗΤΡΩΟΥ TAXIS.

Εξαιρούνται της αυτοπρόσωπης παρουσίας τα φυσικά 
πρόσωπα για τα οποία ο νόμος ορίζει εκπρόσωπο (ανήλι-
κο, φορολογικό εκπρόσωπο για τον κάτοικο εξωτερικού, 
δικαστικό συμπαραστάτη κ.λπ.), καθώς και για τις μη 
εγκατεστημένες στην Ελλάδα επιχειρήσεις της Ε.Ε. Για τα 
φυσικά πρόσωπα που εκ του νόμου εκπροσωπούνται, 
προσέρχεται ο εκπρόσωπος τους τα στοιχεία του οποίου 
πρέπει να υπάρχουν καταχωρημένα στο Υποσύστημα 
ΜΗΤΡΩΟΥ TAXIS.

Για την περίπτωση που ένα φυσικό πρόσωπο ή ο νόμι-
μος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου/νομικής οντό-
τητας αδυνατεί να προσέλθει στη Δ.Ο.Υ. για να παραλά-
βει τον κλειδάριθμο και να ολοκληρώσει τη διαδικασία 
εγγραφής, προσκομίζεται Ειδικό Πληρεξούσιο για τη 
συγκεκριμένη διαδικασία εγγραφής χρονικής διάρκει-
ας τεσσάρων μηνών.

Εφόσον η αίτηση εγκριθεί, εκδίδονται δυο βεβαιώσεις, 
εκ των οποίων στη μια αναγράφεται ο κλειδάριθμος και 
χορηγείται στον φορολογούμενο, η δε δεύτερη, στην 
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οποία δεν αναγράφεται ο κλειδάριθμος, υπογράφεται 
από τον φορολογούμενο ή το πρόσωπο που παρέλαβε 
τη βεβαίωση, σύμφωνα με τα ανωτέρω, και τηρείται σε 
ειδικό φάκελο στο αρχείο της Δ.Ο.Υ.

Για τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις σε άλλο κράτος-
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η διαδικασία ολοκληρώ-
νεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά χωρίς τη διαμεσολάβη-
ση Δ.Ο.Υ. Δεν απαιτείται επίσης προσέλευση σε Δ.Ο.Υ. για 
την ειδική κατηγορία των αλλοδαπών συναλλασσόμε-
νων με τα Τελωνεία οι οποίοι δεν υποχρεούνται να έχουν 
Α.Φ.Μ. αλλά αριθμό EORI, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
υπό στοιχεία ΑΥΟ 5024905/3083/Α0019/30-06-2009. Ο 
κλειδάριθμος αποστέλλεται στη διεύθυνση του ηλεκτρο-
νικού ταχυδρομείου, η οποία δηλώθηκε στην αίτηση 
εγγραφής.».

3. Μετά το άρθρο 3α προστίθεται άρθρο 3β, το οποίο 
έχει ως εξής: 

«Άρθρο 3β 
Παραλαβή από νομικά πρόσωπα/νομικές 
οντότητες κλειδαρίθμου μέσω βιντεοκλήσης.

Η παραλαβή κλειδαρίθμου από νομικά πρόσωπα/νο-
μικές οντότητες με βιντεοκλήση διενεργείται κατόπιν 
επικοινωνίας του νόμιμου εκπροσώπου αυτών με τη 
Φορολογική Διοίκηση.

Εφόσον ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώ-
που/νομικής οντότητας επιλέξει την επικοινωνία μέσω 
βιντεοκλήσης, εισέρχεται στην εφαρμογή «Ραντεβού 
βιντεοκλήσης» όπου καταχωρεί τα προσωπικά του 
στοιχεία, τα στοιχεία επικοινωνίας του καθώς και τον 
Α.Φ.Μ. του νομικού προσώπου/νομικής οντότητας που 
εκπροσωπεί.

Στη συνέχεια επιλέγει από λίστα διαθέσιμων ραντεβού 
και υποβάλλει το αίτημά του.

Με την καταχώρηση του αιτήματος, αποστέλλεται μή-
νυμα επιβεβαίωσης σύμφωνα με τα δηλωθέντα στοιχεία 
επικοινωνίας.

Κατά τον ως άνω προκαθορισμένο και συμφωνημένο 
χρόνο, ο εκπρόσωπος της Φορολογικής Διοίκησης προ-
βαίνει σε ταυτοπροσωπία του νομίμου εκπροσώπου του 
νομικού προσώπου/νομικής οντότητας που αιτείται τον 
κλειδάριθμο με βάση το έγγραφο ταυτοποίησης (αστυ-
νομική ταυτότητα, διαβατήριο κ.λπ.) που θα επιδεικνύει 
ο νόμιμος εκπρόσωπος, καθώς και σε επιβεβαίωση των 
στοιχείων του, συμπεριλαμβανομένης της ιδιότητας της 
εκπροσώπησης που πρέπει να είναι καταχωρημένη στο 
Υποσύστημα ΜΗΤΡΩΟΥ TAXIS, με βάση τα στοιχεία που 
έχει στη διάθεση της η Φορολογική Διοίκηση.

Η συνομιλία βιντεοσκοπείται και το αρχείο παραμένει 
για δέκα (10) έτη στη διάθεση της Φορολογικής Διοίκη-
σης, για λόγους απόδειξης του ελέγχου ταυτοπροσωπίας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των ελέγχων βάσει των 
επιδεικνυόμενων εγγράφων και βάσει των στοιχείων 
που έχει στη διάθεση της η Φορολογική Διοίκηση, ο 
εκπρόσωπος της Φορολογικής Διοίκησης εγκρίνει την 
έκδοση και αποστολή του κλειδαρίθμου. Σε περίπτωση 
μη επιτυχούς ολοκλήρωσης των ελέγχων ταυτοπροσω-
πίας και επιβεβαίωσης των στοιχείων, ενημερώνεται ο 
νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου/νομικής 
οντότητας και δύναται να ακολουθηθεί η διαδικασία του 
άρθρου 2.».

Άρθρο 2 
Ισχύς

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2021

  Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   
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*02014330904210004*

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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