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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε Ρ Ι Ε ΧΟ Μ Ε ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός δαπανών για τις οποίες απαιτείται
η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή/και
συλλογής αποδείξεων.

2

Έκδοση μόνιμων αδειών διαμονής επενδυτών σε
πολίτες τρίτων χωρών σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 20 παρ. Β του ν. 4251/2014 (80 Α’),
όπως ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Α.1109
(1)
Καθορισμός δαπανών για τις οποίες απαιτείται
η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή/και
συλλογής αποδείξεων.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. στ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15, των
άρθρων 16, 20, 29, 34 και 67 του ν. 4172/2013 (Α’ 167).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4174/2013
(Α’ 170).
4. Το π.δ. 142/2017 (Α’ 181/2017) «Οργανισμός του
Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.
5. Το π.δ. 125/2016 (A’ 210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Το π.δ. 63/2005 (Α’ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
7. Την ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/2016 απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών
(Β’ 3696/15.11.2016) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».
8. Τις διατάξεις του «Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσιών Εσόδων» (Α.Α.Δ.Ε.) του
ν. 4389/2016 (Α’ 94).
9. Την Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Β’ 968),
«Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.
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10. Την ανάγκη καθορισμού των δαπανών για τις οποίες απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής
ή/και συλλογής αποδείξεων, την ανάγκη κατανομής των
δαπανών μεταξύ των συζύγων ή των μερών του συμφώνου συμβίωσης που υποβάλλουν κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος, τις κατηγορίες των φορολογουμένων
που εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή, καθώς και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των
διατάξεων αυτών.
11. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Για να διατηρηθεί η μείωση φόρου σύμφωνα με
το άρθρο 16 του ν. 4172/2013, ο φορολογούμενος
απαιτείται να πραγματοποιήσει δαπάνες απόκτησης
αγαθών και λήψης υπηρεσιών στην ημεδαπή ή σε
κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ.,
οι οποίες να έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα
πληρωμής, δηλαδή κάρτες και μέσα πληρωμής με
κάρτες, πληρωμή μέσω λογαριασμού πληρωμών Παροχών Υπηρεσιών Πληρωμών του ν. 3862/2010 [(νυν.
ν. 4537/2018) (μεταφορά πίστωσης, εντολές άμεσης
χρέωσης, πάγιες εντολές)], και διενεργούνται μέσω
ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking), ηλεκτρονικού
πορτοφολιού (e-wallet) κ.λπ., το ελάχιστο ποσό των
οποίων προσδιορίζεται ως ποσοστό του φορολογητέου εισοδήματος του, σύμφωνα με την ακόλουθη
κλίμακα:
Εισόδημα
(σε ευρώ)

Ποσοστό ελάχιστης δαπάνης με
ηλεκτρονική συναλλαγή
Και μέσα πληρωμής με κάρτα
(Προοδευτική εφαρμογή)

1-10.000

10%

10.000,01-30.000

15%

30.000,01 και άνω 20% και μέχρι 30.000 ευρώ
Η κλίμακα της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται προοδευτικά, έτσι ώστε ο συντελεστής του επόμενου
κλιμακίου να υπολογίζεται μόνον στο υπερβάλλον ποσό
του εισοδήματος.
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Άρθρο 2
Οι δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών λαμβάνονται υπόψη, εφόσον περιλαμβάνονται στις ακόλουθες ομάδες του δείκτη τιμών καταναλωτή της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής:
- Ομάδα 1 (Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά).
- Ομάδα 2 (Αλκοολούχα ποτά και καπνός).
- Ομάδα 3 (Ένδυση και υπόδηση).
- Ομάδα 4 (Στέγαση), εξαιρουμένων των ενοικίων.
- Ομάδα 5 (Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες).
- Ομάδα 6 (Υγεία).
- Ομάδα 7 (Μεταφορές), εξαιρουμένης της δαπάνης
για τέλη κυκλοφορίας και της αγοράς οχημάτων, πλην
των ποδηλάτων.
- Ομάδα 8 (Επικοινωνίες).
- Ομάδα 9 (Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες),
εξαιρουμένης της αγοράς σκαφών, αεροπλάνων και
αεροσκαφών.
- Ομάδα 10 (Εκπαίδευση).
- Ομάδα 11 (Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια).
- Ομάδα 12 (Άλλα αγαθά και υπηρεσίες).
Άρθρο 3
1. Εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 3
του άρθρου 16 του ν. 4172/2013, οι φορολογούμενοι
εβδομήντα (70) ετών και άνω, άτομα με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, όσοι βρίσκονται
σε δικαστική συμπαράσταση, οι φορολογικοί κάτοικοι
της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου
20 του ν. 4172/2013, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα και φορολογούνται με την κλίμακα
από μισθωτή εργασία και συντάξεις.
2. Εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής και οι παρακάτω κατηγορίες
φορολογουμένων:
α. Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που
υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που διαβιούν ή εργάζονται στην αλλοδαπή, με την επιφύλαξη του άρθρου 4 της παρούσας.
β. Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης
φορολογίας εισοδήματος και φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων.
γ. Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με
πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό
κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία
απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.
δ. Οι φορολογούμενοι που δεν έχουν εισόδημα από
καμία κατηγορία ή έχουν εισόδημα μόνο από κεφάλαιο
ή/και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500
ευρώ, σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 34
του ν. 4172/2013.
ε. Οι φορολογούμενοι που είναι εγγεγραμμένοι στο
Μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματος τους, σύμφωνα με την περ. δ’ της παρ. 1 του
άρθρου 34 του ν. 4172/2013.

Τεύχος Β’ 1106/03.04.2019

στ. Οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).
ζ. Οι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους
θητεία.
η. Οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση
μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των 6 μηνών).
θ. Οι υπήκοοι τρίτων χώρων που αιτούνται ή/ και λαμβάνουν διεθνή προστασία από την Ύπατη Αρμοστεία
του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) για τους Πρόσφυγες και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
ι. Οι φορολογούμενοι των οποίων το πραγματικό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000)
ευρώ, το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το
ποσό των εννέα χιλιάδων πεντακοσίων (9.500) ευρώ και
εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις της παρ. 1
του άρθρου 15 του ν. 4172/2013.
3. Οι φορολογούμενοι των παραγράφων 1 και 2 του
παρόντος άρθρου υποχρεούνται να προσκομίσουν αποδείξεις ίσης αξίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα
1 και 2 της παρούσας. Οι αποδείξεις φυλάσσονται για
μελλοντικό έλεγχο.
Άρθρο 4
Εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής και προσκόμισης αποδείξεων για
την πραγματοποίηση δαπανών, οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών, οι στρατιωτικοί, εφόσον υπηρετούν
στην αλλοδαπή, οι υπηρετούντες στη Μόνιμη Ελληνική
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα και
οι φυλακισμένοι.
Άρθρο 5
Το ποσό των δαπανών δηλώνεται ατομικά από κάθε
σύζυγο ή από κάθε μέρος συμφώνου συμβίωσης. Σε
περίπτωση κοινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος,
όπου καλύπτεται το απαιτούμενο ποσό δαπανών από
οποιονδήποτε εκ των δυο συζύγων ή μερών συμφώνου
συμβίωσης, το τυχόν πλεονάζον ποσό δύναται κατά την
εκκαθάριση να μεταφερθεί στον άλλο σύζυγο ή στο άλλο
μέρος συμφώνου συμβίωσης για τυχόν κάλυψη του ελάχιστα απαιτούμενου ποσού δαπανών.
Εάν δεν καλύπτεται το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό
της κλίμακας του άρθρου 1 της παρούσας, τότε ο φόρος προσαυξάνεται κατά το ποσό που προκύπτει από
τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου και του
δηλωθέντος ποσού, πολλαπλασιαζόμενης με συντελεστή είκοσι δύο τοις εκατό (22%).
Άρθρο 6
1. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν για το φορολογικό έτος 2018 και εφεξής.
2. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται η AYO
ΠΟΛ. 1005/2017 νοούνται οι διατάξεις της παρούσας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Μαρτίου 2019
Η Υφυπουργός
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ
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Αριθμ. οικ.9907/2019
(2)
Έκδοση μόνιμων αδειών διαμονής επενδυτών
σε πολίτες τρίτων χωρών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. Β του ν. 4251/2014 (80
Α’), όπως ισχύει.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α), της παραγράφου 20 του άρθρου 136 του
ν. 4251/2014 (Α’ 80), «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις», όπως προστέθηκε
με το άρθρο 120 του ν. 4446/2016 (Α’ 240), σύμφωνα με
την οποία «Με απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, δύνανται να ανακαθορίζονται οι αρμόδιες
αρχές έκδοσης των αδειών διαμονής των πολιτών τρίτων
χωρών που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος νόμου. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι λεπτομέρειες, ειδικότερα ζητήματα για την εφαρμογή της,
καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με την εξέταση των
εκκρεμών αιτημάτων».
β) Της παραγράφου 2 του άρθρου 8, της παραγράφου
2 του άρθρου 9 και των περιπτώσεων 5 και 8 του άρθρου
20 παρ. Β του ν. 4251/2014 (Α’ 80), «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις»,
όπως ισχύει.
γ) Του άρθρου 2 του ν. 4018/2011 (Α’ 215), «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή
αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας,
ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου
Εσωτερικών».
δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Α’ 98).
ε) Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής
Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων,
μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α’ 208).
στ) Του π.δ.22/2018 (Α’ 37) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
ζ) Του π.δ. 88/2018 (Α’ 160) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Το γεγονός ότι η έκδοση της μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή του άρθρου 20 παρ. Β του ν. 4251/2014 γίνεται με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης και η παραλαβή των αιτημάτων, η εξέταση και
η έκδοση εν λόγω αδειών, όταν συνοδεύονται από πλή-
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ρη δικαιολογητικά, θα πρέπει να ολοκληρώνεται εντός
διμήνου, όπως προβλέπεται ρητώς από την περίπτωση
8 του άρθρου 20 παρ. Β του ν. 4251/2014.
3. Το γεγονός αφενός της διαρκώς αυξανόμενης υποβολής αιτήσεων πολιτών τρίτων χωρών για την έκδοση
μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή, αφετέρου ότι στα
μεγάλα αστικά κέντρα, παρατηρείται μεγάλος χρόνος
αναμονής εξέτασης των αιτημάτων ενόψει του όγκου
των υποθέσεων που οι αρμόδιες υπηρεσίες Αλλοδαπών
και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
καλούνται να διαχειριστούν, κρίνεται αναγκαία η ρύθμιση του ειδικού θέματος της κατά τόπον αρμόδιας υπηρεσίας για την υποβολή αίτησης και έκδοσης μόνιμης
άδειας διαμονής επενδυτή, προκειμένου να προστατευθούν η αξιοπιστία και το κύρος του προγράμματος.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Η αίτηση για την χορήγηση και την ανανέωση της μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή του άρθρου 20 παρ. Β του
ν. 4251/2014, όπως ισχύει, κατατίθεται σε οποιαδήποτε
υπηρεσία μίας στάσης των Διευθύνσεων Αλλοδαπών
και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
της χώρας. Στην περίπτωση αυτή, ορίζεται υποχρεωτικώς αντίκλητος, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του
ν. 4251/2014.
Άρθρο 2
Εκκρεμείς αιτήσεις
Αιτήσεις που υποβλήθηκαν βάσει των διατάξεων του
άρθρου 20 παρ. Β του ν. 4251/2014 μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσης και εκκρεμούν στις
υπηρεσίες μίας στάσης των Διευθύνσεων Αλλοδαπών
και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
της χώρας εξετάζονται από την υπηρεσία στην οποία
υποβλήθηκαν.
Άρθρο 3
Διαδικαστικές εγγυήσεις
Οι αιτήσεις που υποβάλλονται για την έκδοση άδειας
διαμονής υπέχουν τη θέση υπεύθυνης δήλωσης της
παρ. 6 του άρθ. 22 του ν. 1599/1986, ως προς την αλήθεια των στοιχείων που αναγράφονται σε αυτές, μεταξύ
των οποίων περιλαμβάνονται και τα στοιχεία διαμονής
του αιτούντος (οδός, αριθμός, Δήμος και Ταχυδρομικός
Κώδικας).
Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από την 1.5.2019.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Μαρτίου 2019
Ο Υπουργός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης 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)

r 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.
r 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.

r 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.

r 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.

*02011060304190004*

