
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθιέρωση παραβόλου για την έκδοση ή επανέκ-
δοση δελτίου ταυτότητας αερολιμένα (ΔΤΑ) προ-
σωπικού εταιρειών και φορέων απασχολουμένου 
σε αερολιμένες στους οποίους φορέας διαχείρισης 
είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)

2 Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΠΟΛ.1282/
31.12.2013 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. (54Β΄/ 16.1.2014), 
όπως ισχύει, σχετικά με την επιβολή προληπτικών 
ή διασφαλιστικών του δημοσίου συμφέροντος 
μέτρων άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 
του άρθρου 46 του ν. 4174/2013.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Κ.Γ./Δ11/Γ 13868 (1)
   Καθιέρωση παραβόλου για την έκδοση ή επα-

νέκδοση δελτίου ταυτότητας αερολιμένα (ΔΤΑ) 

προσωπικού εταιρειών και φορέων απασχολου-

μένου σε αερολιμένες στους οποίους φορέας δι-

αχείρισης είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορί-

ας (Υ.Π.Α.) 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας   υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.δ. 714/1970 «περί ιδρύσεως 

Δ/νσεως Εναέριων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συ-
γκοινωνιών και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής 
Αεροπορίας» (Α΄ 238) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του ν. 3913/2011 «περί αναδιοργά-
νωσης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 18) όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα 
και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4146/2013 «Δι-
αμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για 
τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες δια-
τάξεις» (Α΄ 90).

4. Τις διατάξεις του ν. 4427/2016 «Σύσταση Αρχής 
Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωσης της Υπη-
ρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 188), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότε-
ρα τις διατάξεις του άρθρου 76, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, σε συνδυασμό με την παρ. 20 του άρθρου 43 
«ρύθμιση ειδικών θεμάτων» του π.δ. 84/2018 «Οργάνω-
ση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας» (Α΄ 156).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2018 περί Οργάνωσης της 
Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΦΕΚ Α΄/156/27-8-2018).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 85/2018 περί Οργανισμού της 
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Α΄ 157).

7. Τις διατάξεις του ν. 1473/1984, άρθρο 31, όπως αντι-
καταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 42 του 
ν. 2214/1994 (Α΄ 75).

8. Τις διατάξεις του ν. 1815/1988 «περί κυρώσεως του 
Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου (Α΄ 250) όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει.

9. Την υπ' αριθμ. ΔΙ5/Α΄/18070/1501/10-6-2011 από-
φαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων «περί Εθνικού Κανονισμού Ασφάλειας Πολιτικής 
Αεροπορίας» (ΦΕΚ Β΄/1485/17-6-2011).

10. Την υπ' αριθμ. ΔΙ5/Α΄/17143/1505/22-7-2016 από-
φαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπο-
ρίας «Τεχνική Οδηγία Ασφαλείας Αριθ. (1) - 1η T.O.A.» 
(ΦΕΚ Β΄/2607/24-8-2016) και ειδικότερα τις διατάξεις του 
Προσαρτήματος 1 «Άδειες Εισόδου Προσώπων και Οχη-
μάτων σε Αερολιμένες και Αεροπορικές Εγκαταστάσεις».

11. Το άρθρο 90 του άρθρου πρώτου του π.δ. 63/2005 
(Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα», σε συνδυασμό με το 
άρθρο 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

12. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «περί Κώδικα Ει-
σπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α΄ 90), όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει.

13. Τις διατάξεις του ν. 2362/1995 (Α΄ 247) «περί Δημο-
σίου Λογιστικού, Ελέγχου και Δαπανών του Κράτους και 
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα 
και ισχύει σήμερα.

14. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δη-
μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
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της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις».

15. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 1163/3-7-2013 
(ΦΕΚ Β΄/1675/8-7-2013) ΠΟΛ περί όρων και διαδικασίας 
είσπραξης - επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρο-
νικού παραβόλου, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιή-
θηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα.

16. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και 
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστασης 
του Υπουργείου Τουρισμού, σύστασης Υπουργείου Με-
ταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πο-
λιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασίας 
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ Α΄/208/4-11-2016).

17. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄/121/9-7-2019).

18. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 340/18-7-2019 απόφα-
σης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, 
Θεόδωρο Σκυλακάκη» (ΦΕΚ Β΄/3051/26-7-2019).

19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

1. Καθιερώνουμε παράβολο για την έκδοση ή επανέκ-
δοση δελτίου ταυτότητας αερολιμένα (ΔΤΑ) προσωπικού 
εταιρειών και φορέων απασχολουμένου σε αερολιμένες 
στους οποίους φορέας διαχείρισης είναι η Υπηρεσία Πο-
λιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.), ύψους πέντε (5) ευρώ.

2. Το προϊόν των παραβόλων που καθορίζονται με την 
απόφαση αυτή αποτελεί έσοδο του Ελληνικού Δημοσίου 
και εμφανίζεται στον ΑΛΕ 1450105001 (Εσοδα ΥΠΑ από 
Παράβολα) του Κρατικού Προϋπολογισμού.

3. Η έκδοση των παραβόλων πραγματοποιείται μέσω 
της διαδικασίας έκδοσης παραβόλων με τη χρήση της 
εφαρμογής του e-Παραβόλου, της Γενικής Γραμματείας 
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

4. Η υποβολή του αποδεικτικού χορήγησης και πληρω-
μής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) της Γενικής 
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Δι-
οίκησης μεταξύ των λοιπών απαιτούμενων δικαιολογητι-
κών, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση 
ή την επανέκδοση του δελτίου ταυτότητας αερολιμένα 
(ΔΤΑ) προσωπικού εταιρειών στους αερολιμένες στους 
οποίους φορέας διαχείρισης είναι η Υπηρεσία Πολιτικής 
Αεροπορίας (Υ.Π.Α.).

5. Εξαιρούνται της καταβολής παραβόλου, οι υπάλλη-
λοι της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, οι υπάλληλοι 
της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, οι τακτικοί και έκτακτοι 
δημόσιοι υπάλληλοι άλλων Δημοσίων Υπηρεσιών που 
απασχολούνται στους αερολιμένες στους οποίους φορέ-
ας διαχείρισης είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας 
(Υ.Π.Α.) και οι υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας και 
στις Ένοπλες Δυνάμεις.

6. Ο αριθμός του καταβληθέντος παραβόλου καθώς 
και η πραγματοποίηση της δέσμευσης αυτού πρέπει να 

αναγράφεται στο προοίμιο της εκδιδομένης άδειας, ή 
σε περίπτωση τυποποιημένου εντύπου, να εμφαίνεται 
στο περιθώριο αυτού.

8. Έναρξη ισχύος της παρούσας ορίζεται η πρώτη ημέ-
ρα του επόμενου μήνα από δημοσιεύσεως.

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ελληνικό, 7 Μαΐου 2020

Οι Υπουργοί

 Υφυπουργός  Υποδομών
Οικονομικών και Μεταφορών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ι     

Αριθμ.  Α.1103 (2)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΠΟΛ.1282/

31.12.2013 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. (54Β΄/ 16.1.2014), 

όπως ισχύει, σχετικά με την επιβολή προληπτι-

κών ή διασφαλιστικών του δημοσίου συμφέρο-

ντος μέτρων άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα, 

σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 

6 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 4174/2013 (Α΄170) «Φορολογικές διαδικασίες 

και άλλες διατάξεις» και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 
4, των παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου 46, των άρθρων 50, 54 
Α και 63 αυτού, όπως ισχύουν,

β) των άρθρων 33 του Κεφαλαίου Β΄ και 66 του Κεφα-
λαίου Η΄ του ν. 4646/2019 (Α΄201),

γ) των άρθρων 3 και 7 του ν. 4337/2015 (Α΄129), του 
άρθρου 51 του ν. 4342/2015 (Α΄143) και του άρθρου 
22 της από 24.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχο-
μένου (Α΄182) που κυρώθηκε με το Άρθρο Πρώτο του 
ν. 4366/2016 (Α΄ 18),

δ) των άρθρων 18 και 32 του Μέρους Δεύτερου του 
ν. 4446/2016 (Α΄240), όπως ισχύουν,

ε) του άρθρου 33 και της παρ. 28 του άρθρου 66 του 
ν. 4646/2019 (Α΄201),

στ) του άρθρου 6 του ν. 2717/1999 «Κώδικας Διοικη-
τικής Δικονομίας» (Α΄45), όπως ισχύουν,

ζ) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 
(Α΄94) και ειδικότερα του άρθρου 7, των υποπαραγρά-
φων β΄ και γ΄ της παραγράφου 6, της περίπτωσης δδ΄ 
της υποπαραγράφου θ΄ της παραγράφου 4 και των πα-
ραγράφων 1 και 5 του άρθρου 14, καθώς και των παρα-
γράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 41 αυτού.

2. Την με αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 
(Β΄ 968 και 1238) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. 
«Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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3. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31.7.2017 
(Β΄ 2743) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
και εξουσιοδότηση υπογραφής “Mε εντολή Διοικητή” 
σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης», όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

4. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.01.2013 (Β΄ 130 
και 372) κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και 
του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιο-
τήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» όπως 
τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει, σε συνδυα-
σμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α΄ της παρ. 3 
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

5. Την αριθμ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη 
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις δι-
ατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του 
άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την με αριθμ. 39/3 από 
30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης Α.Α.Δ.Ε. 
(τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 689/20.12.2017) «Ανανέωση της θητείας του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» κα-
θώς και την με αριθμ. 5294 ΕΞ 2020/17.01.2020 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών, «Ανανέωση της θητείας του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» 
(τ. ΥΟΔΔ 27/17.01.2020).

6. Την ΠΟΛ.1282/31.12.2013 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (Β΄54/16.1.2014) «Προ-
ληπτικά ή διασφαλιστικά του δημοσίου συμφέροντος 
μέτρα άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα σε περίπτωση 
φοροδιαφυγής, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγρά-
φων 5, 6 και 7 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013, εξειδίκευ-
ση των προσώπων σε βάρος των οποίων αυτά επιβάλ-
λονται, καθορισμός των περιπτώσεων ολικής ή μερικής 
άρσης των μέτρων και μη εφαρμογής αυτών, προσδιο-
ρισμός χρόνου διατήρησής τους και άλλων ειδικότερων 
θεμάτων», όπως ισχύει μετά από την τροποποίηση και 
συμπλήρωσή της με την ΠΟΛ.1038/30.1.2015 (Β΄ 239) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

 7. Την ανάγκη τροποποίησης και συμπλήρωσης της 
ΠΟΛ.1282/31.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα 
Δημοσίων Εσόδων (Β΄54/16.1.2014), όπως ισχύει, κατό-
πιν τροποποιήσεων των διατάξεων των παρ. 5 και 6 του 
άρθρου 46 του Κ.Φ.Δ.

 8. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπο-
λογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την ΠΟΛ.1282/31.12.2013 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (54Β΄/16.1.2014), 
όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με την 
ΠΟΛ.1038/30.1.2015 (239/Β΄/17.2.2015) απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, ως κατωτέρω:

Άρθρο 1
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 της ΠΟΛ.1282/

31.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημο-
σίων Εσόδων αντικαθίσταται ως εξής: «Τα μέτρα της 

παραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013, όπως 
ισχύει, επιβάλλονται άμεσα σε βάρος του υπόχρεου πα-
ραβάτη σε κάθε περίπτωση που η Φορολογική Διοίκηση 
διαπιστώνει, βάσει ειδικής έκθεσης ελέγχου κατά τον 
φορολογικό έλεγχο, σύμφωνα με την οικεία εντολή ελέγ-
χου, συνολικά ποσό Φ.Π.Α., Φ.Κ.Ε., φόρου ασφαλίστρων, 
παρακρατούμενων, επιρριπτόμενων φόρων, τελών και 
εισφορών, πάνω από εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) 
ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο της 
ίδιας ως άνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του χρόνου 
στον οποίο ανάγεται η οικεία φορολογική οφειλή ή λαμ-
βάνουν χώρα οι ενέργειες του υπόχρεου παραβάτη.».

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 της ΠΟΛ.1282/
31.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 
Εσόδων αντικαθίσταται ως εξής: «Ειδικότερα, με πράξη 
επιβολής μέτρων διασφάλισης των συμφερόντων του 
Δημοσίου που εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παρούσα, η Φορολογική Διοίκηση απαγορεύεται 
να παραλαμβάνει ή να χορηγεί κάθε έγγραφο που απαι-
τείται κατά τις κείμενες διατάξεις για τη μεταβίβαση πε-
ριουσιακών στοιχείων του υπόχρεου παραβάτη και των 
προσώπων σε βάρος των οποίων λαμβάνονται τα μέτρα 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 
46 του ν. 4174/2013, όπως ιδίως δηλώσεις, συμφωνητικά, 
αποδεικτικό ενημερότητας, βεβαιώσεις, ή πιστοποιητικά. 
Στην περίπτωση αυτή με την ως άνω πράξη διασφάλισης 
δεσμεύεται και το πενήντα τοις εκατό (50%) των κατα-
θέσεων, των πάσης φύσεως λογαριασμών, όπως ιδίως 
των κοινών, υφιστάμενων ή νέων, των λογαριασμών 
πληρωμών, των χρηματικών παρακαταθηκών και του 
χρηματικού περιεχομένου των θυρίδων του υπόχρεου 
παραβάτη και των προσώπων της παραγράφου 6 του 
ίδιου ως άνω άρθρου στα λειτουργούντα στην Ελλάδα 
πιστωτικά ιδρύματα, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος 
και ιδρύματα πληρωμών και στο Ταμείο Παρακαταθη-
κών και Δανείων, με την επιφύλαξη των οριζομένων 
στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 
της παρούσας. Το μη χρηματικό περιεχόμενο θυρίδων 
ως και οι μη χρηματικές παρακαταθήκες δεσμεύονται 
στο σύνολό τους.».

Άρθρο 2
Το άρθρο 2 της ΠΟΛ.1282/31.12.2013 απόφασης του 

Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αντικαθίσταται 
ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 2
Πρόσωπα σε βάρος 
των οποίων επιβάλλονται τα μέτρα

1. Εφόσον οι διαπιστώσεις για το νομικό πρόσωπο ή τη 
νομική οντότητα υπερβαίνουν το ποσό των εκατόν πενή-
ντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 46 
του ν. 4174/2013, τα μέτρα επιβάλλονται σωρευτικά σε 
βάρος των παραβατών νομικών προσώπων ή νομικών 
οντοτήτων καθώς και σε βάρος των ομόρρυθμων εταίρων 
προσωπικών εταιρειών και σε βάρος φυσικών ή νομικών 
προσώπων ή οντοτήτων που ευθύνονται προσωπικά και 
αλληλέγγυα, αντίστοιχα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 
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παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 50 του ν. 4174/2013 για 
την πληρωμή των οικείων των μέτρων οφειλών.

2. Στα φυσικά πρόσωπα της προηγούμενης παραγρά-
φου, η δέσμευση του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 
5 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013 εφαρμόζεται μόνο 
ως προς το ποσό της οικείας των μέτρων οφειλής για το 
οποίο τα πρόσωπα ευθύνονται ή υπέχουν προσωπική και 
αλληλέγγυα ευθύνη για την πληρωμή του και εκτείνεται 
μέχρι του διπλασίου του ποσού αυτού, σύμφωνα και με 
τα οριζόμενα στην παρούσα, ανεξάρτητα από το συνο-
λικό ποσό της οικείας των μέτρων οφειλής του νομικού 
προσώπου ή της νομικής οντότητας.

3. Τα μέτρα της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του 
ν. 4174/2013, δεν επιβάλλονται σε πρόσωπα που κατά 
το χρόνο ενεργοποίησης των μέτρων έχουν αποβιώσει, 
καθώς και στους κληρονόμους τους.».

Άρθρο 3
Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 3 της ΠΟΛ.1282/

31.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσί-
ων Εσόδων, καθώς και η αρίθμηση 2 του άρθρου αυτού 
διαγράφονται και στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης 
στ΄ του ως άνω άρθρου οι λέξεις «του άρθρου 95 του ν. 
2362/1995» αντικαθίστανται από τις λέξεις «του άρθρου 
145 του ν. 4270/2014».

Άρθρο 4
1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4

της ΠΟΛ.1282/31.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραμ-
ματέα Δημοσίων Εσόδων, αντικαθίσταται ως εξής: «Η ως 
άνω φορολογική αρχή καταχωρεί την πράξη αυτή αυθη-
μερόν στο ηλεκτρονικό σύστημα ELENXIS, από το οποίο 
αντλεί την πληροφορία το TAXIS, προκειμένου να ενημε-
ρωθούν όλες οι φορολογικές αρχές και να δεσμεύεται η 
χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας για μεταβίβαση 
περιουσιακών στοιχείων, ενώ μέχρι τη μηχανογραφι-
κή υλοποίηση της ανωτέρω λειτουργίας δεσμεύει στο 
ηλεκτρονικό σύστημα TAXIS τη χορήγηση αποδεικτικού 
ενημερότητας για μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, 
ενημερώνει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο όλες τις φο-
ρολογικές αρχές για την εφαρμογή των απαγορεύσεων 
του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 
46 του ν. 4174/2013 και γνωστοποιεί την ως άνω πράξη 
αυθημερόν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και εγγράφως 
στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Φορολογικών Εφαρμογών 
(Δ.Α.Φ.Ε.), προκειμένου να απαγορευθεί η χορήγηση 
ηλεκτρονικού πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., (μέχρι την υλο-
ποίηση αυτής της λειτουργίας μηχανογραφικά), στη Δι-
εύθυνση Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής 
Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. με αντίγραφο της σχετικής Ειδικής 
Έκθεσης Ελέγχου, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανεί-
ων και στην Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία υποχρεούται 
να ενημερώσει σχετικά τα λειτουργούντα στην Ελλάδα 
πιστωτικά ιδρύματα, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος 
και ιδρύματα πληρωμών.».

2. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 4
της ΠΟΛ.1282/31.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραμ-
ματέα Δημοσίων Εσόδων, μετά τις λέξεις «πιστωτικά 
ιδρύματα» προστίθενται οι λέξεις «τα ιδρύματα ηλεκτρο-

νικού χρήματος και τα ιδρύματα πληρωμών,» και μετά τις 
λέξεις «να ενημερώσουν» προστίθεται η λέξη «άμεσα».

3. Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 4 της ΠΟΛ.1282/
31.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 
Εσόδων, προστίθεται νέα παράγραφος 3, ως εξής: «3. Ο 
Προϊστάμενος της φορολογικής αρχής ενημερώνεται για 
το συνολικό αντικείμενο δέσμευσης κατόπιν έκδοσης της 
πράξης επιβολής μέτρων διασφάλισης των συμφερόντων 
του Δημοσίου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 
1 της παρούσας, εξετάζει αμελλητί εάν συντρέχουν περαι-
τέρω οι λόγοι εφαρμογής των οριζομένων στο τρίτο εδά-
φιο της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013, 
ως προς τον περιορισμό του ποσού της δέσμευσης στο 
διπλάσιο της οικείας των μέτρων οφειλής, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας απόφασης για 
τον υπόχρεο παραβάτη και για τα πρόσωπα της παραγρά-
φου 6 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013 και ενεργεί άμεσα 
κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 6 της παρούσας.».

Άρθρο 5
Το άρθρο 5 της ΠΟΛ.1282/31.12.2013 απόφασης του  

Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, αντικαθίσταται 
ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 5
Άσκηση προσφυγής κατά της πράξης 
διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου

1. Κατά της πράξης διασφάλισης των συμφερόντων 
του Δημοσίου επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής σύμ-
φωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, όπως εκά-
στοτε ισχύει. Η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής 
κατά της πράξης επιβολής των μέτρων διασφάλισης των 
συμφερόντων του Δημοσίου και η άσκησή της δεν ανα-
στέλλουν την εφαρμογή των μέτρων.

2. Η προθεσμία για την άσκηση ενδικοφανούς προ-
σφυγής και η άσκησή της κατά των οικείων των μέτρων 
πράξεων προσδιορισμού των φόρων, τελών, εισφορών 
ή των πράξεων επιβολής προστίμων, καθώς και η προθε-
σμία για την άσκηση προσφυγής και η άσκησή της κατά 
των αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών επί 
των ως άνω πράξεων, δεν αναστέλλουν, ούτε αίρουν την 
εφαρμογή των μέτρων, με την επιφύλαξη των οριζομέ-
νων στην παρούσα απόφαση.

3. Σε περίπτωση αναστολής εφαρμογής των μέτρων ή 
ακύρωσης εν όλω ή εν μέρει ή τροποποίησης της πράξης 
επιβολής των διασφαλιστικών των συμφερόντων του 
Δημοσίου μέτρων με απόφαση ή διαταγή Δικαστηρίου, η 
φορολογική αρχή που εξέδωσε την πράξη επιβολής των 
μέτρων διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου, 
ενημερώνει σχετικά τον υπόχρεο παραβάτη, τα πρόσω-
πα της παραγράφου 6 του άρθρου 46 του ν.4174/2013, 
τις υπηρεσίες και τους φορείς, κατά περίπτωση, σύμφω-
να με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας.».

Άρθρο 6
1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 της ΠΟΛ.1282/

31.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δη-
μοσίων Εσόδων προστίθεται περίπτωση γ) ως εξής: 
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«γ) σε περίπτωση που το συνολικό ποσό δέσμευσης 
των λογαριασμών, των καταθέσεων και των χρημα-
τικών παρακαταθηκών υπερβαίνει το διπλάσιο του 
ποσού των οικείων των μέτρων πράξεων φόρων, τε-
λών ή εισφορών που διαπιστώνεται σύμφωνα με το 
πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του 
ν. 4174/2013 για τον υπόχρεο παραβάτη ή το διπλάσιο 
του μέρους του ποσού των ως άνω πράξεων για το οποίο 
τα πρόσωπα της παραγράφου 6 του άρθρου 46 του 
ν. 4174/2013, έχουν προσωπική και αλληλέγγυα ευθύνη. 
Σε εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, το μέτρο της 
δέσμευσης του πενήντα τοις εκατό (50%) περιορίζεται σε 
ποσό ίσο με το διπλάσιο της οικείας των μέτρων οφειλής 
ή μέρους αυτής, σύμφωνα με τα ανωτέρω και αίρεται για 
το υπόλοιπο δεσμευθέν ποσό. Η κατά τα ως άνω άρση 
του μέτρου της δέσμευσης του πενήντα τοις εκατό (50%) 
των λογαριασμών, των καταθέσεων και των χρηματικών 
παρακαταθηκών για το ποσό που υπερβαίνει το διπλά-
σιο της οικείας των μέτρων οφειλής διενεργείται άμεσα 
από τον αρμόδιο, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του 
παρόντος άρθρου, Προϊστάμενο, ύστερα από σχετική 
ενημέρωσή του κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 
2 του άρθρου 4 της παρούσας ή και κατόπιν σχετικής 
αίτησης του υπόχρεου παραβάτη ή των προσώπων της 
παραγράφου 6 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013.».

2. Στο τέλος της περίπτωσης β) της παραγράφου 2 
του άρθρου 6 της ΠΟΛ.1282/31.12.2013 απόφασης του 
Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων μετά τις λέξεις των 
«ως άνω πράξεων,» προστίθενται οι λέξεις «ή κατόπιν 
οριστικής απόφασης του διοικητικού δικαστηρίου που 
ακυρώνει για λόγους ουσίας ή τροποποιεί τις οικείες των 
μέτρων πράξεις».

3. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 της ΠΟΛ.1282/
31.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 
Εσόδων προστίθενται περιπτώσεις δ) και ε), ως εξής:

«δ) εφόσον το ποσό των οικείων των μέτρων εκδοθει-
σών πράξεων προσδιορισμού των φόρων, τελών, εισφο-
ρών ή επιβολής προστίμων, δεν υπερβαίνει το τιθέμενο 
στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 46 
του ν. 4174/2013 ποσό, καθώς και στις περιπτώσεις για 
τις οποίες δεν εκδίδονται οι οικείες των μέτρων πράξεις 
προσδιορισμού των φόρων, τελών εισφορών ή επιβολής 
προστίμων και ο έλεγχος ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
σχετικού υπηρεσιακού σημειώματος ή σχετικής έκθεσης 
με τις διαπιστώσεις ελέγχου,

ε) για τα πρόσωπα της παραγράφου 6 του άρθρου 46 
του ν. 4174/2013 και του άρθρου 2 της παρούσας με την 
καταβολή εκ μέρους τους ποσού πάνω από το εβδομήντα 
τοις εκατό (70%) του συνολικά προσδιορισθέντος ποσού 
των οικείων των μέτρων κύριων και πρόσθετων φόρων, 
τελών ή εισφορών, μετά των προσαυξήσεων, τόκων και 
προστίμων για το οποίο ευθύνονται προσωπικά και αλ-
ληλέγγυα, κατά περίπτωση ή εφόσον δεν πληρούνται οι 
προϋποθέσεις επιβολής των μέτρων σε βάρος τους σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 46 
του ν.4174/2013 και του άρθρου 2 της παρούσας.».

4. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 6 
της ΠΟΛ.1282/31.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραμ-
ματέα Δημοσίων Εσόδων διαγράφεται και προστίθενται 

τέταρτο και πέμπτο εδάφιο ως εξής: «Σε κάθε περίπτωση 
εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 
12 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, με την επιφύλαξη των 
οριζομένων στην παρούσα. Οι απαγορεύσεις του δευ-
τέρου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του 
ν. 4174/2013, αίρονται και σε περιπτώσεις που η εφαρ-
μογή τους δυσχεραίνει την περάτωση των διαδικασιών 
πτώχευσης του υπόχρεου παραβάτη και δύνανται να 
αρθούν σε περιπτώσεις που η εφαρμογή τους δυσχε-
ραίνει την περάτωση των διαδικασιών εκκαθάρισης, 
κατόπιν υποβολής κάθε φορά σχετικής αίτησης στην 
αρμόδια φορολογική αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου.».

5. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 6 της ΠΟΛ.1282/
31.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημο-
σίων Εσόδων διαγράφονται οι λέξεις «ή πτώχευσης 
ασφαλιστικής επιχείρησης του ν.δ.400/1970(Φ.Ε.Κ.10/
Α΄/17.1.1970), όπως ισχύει,» και οι λέξεις «Επιτροπή Πι-
στωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας» 
αντικαθίστανται από τη λέξη «Τράπεζα».

6. Η παράγραφος 7 του άρθρου 6 της ΠΟΛ.1282/
31.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 
Εσόδων αντικαθίσταται ως εξής: «Κατ’ εξαίρεση των ως 
άνω οριζομένων, σε περιπτώσεις εφαρμογής των διατά-
ξεων του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 
46 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, όπως ιδίως επί λογα-
ριασμών του παραβάτη, στους οποίους πιστώνονται 
αποκλειστικά και μόνο χρηματικά ποσά που αφορούν 
ενδεικτικώς, επενδυτικά ή επιχειρησιακά προγράμματα 
με βάση την κείμενη νομοθεσία (ΕΣΠΑ, λοιπά συναφή 
προγράμματα), και προνοιακά επιδόματα, τα οποία εκτα-
μιεύονται σε εκτέλεση των ως άνω προγραμμάτων ή για 
την καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους δικαιού-
χους-τρίτους, ως και εν γένει επιχορηγήσεις- επιδοτήσεις, 
δύναται να αρθεί το μέτρο της δέσμευσης του πενήντα 
τοις εκατό (50%) των λογαριασμών αυτών μερικά ή 
ολικά, κατά περίπτωση, κατόπιν υποβολής κάθε φορά 
σχετικής αίτησης από τον υπόχρεο παραβάτη στην αρ-
μόδια φορολογική αρχή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου. Οι δεσμεύσεις του 
τρίτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του 
ν. 4174/2013, αίρονται σε περιπτώσεις που η εφαρμογή 
τους δυσχεραίνει την περάτωση των διαδικασιών πτώ-
χευσης του υπόχρεου παραβάτη και δύνανται να αρθούν 
σε περιπτώσεις που η εφαρμογή τους δυσχεραίνει την 
περάτωση των διαδικασιών εκκαθάρισης, κατόπιν υπο-
βολής κάθε φορά σχετικής αίτησης στην αρμόδια φορο-
λογική αρχή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 
9 του παρόντος άρθρου.».

7. Η παράγραφος 8 του άρθρου 6 της ΠΟΛ.1282/
31.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δη-
μοσίων Εσόδων αντικαθίσταται ως εξής: «8. Μέτρα 
διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου σε 
περίπτωση φοροδιαφυγής, που εφαρμόστηκαν με 
προϊσχύουσες του ν.4174/2013, όπως ισχύει, διατά-
ξεις, αίρονται υποχρεωτικά στο σύνολό τους μετά 
την πάροδο πέντε (5) ετών από την έναρξη ισχύος 
του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013 
Φ.Ε.Κ. Α΄/170/26.7.2013), ήτοι 1.1.2014. Ειδικά, σε περί-
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πτωση αμφισβήτησης των οικείων των μέτρων φορολο-
γικών οφειλών, η ανωτέρω προθεσμία δεν συμπληρώνε-
ται πριν από την παρέλευση έτους από την ημερομηνία 
που αυτές κατέστησαν ληξιπρόθεσμες στο σύνολό τους. 
Για την άρση των μέτρων αυτών, ο ενδιαφερόμενος υπο-
βάλλει αίτηση στην αρμόδια φορολογική αρχή σύμφωνα 
με την παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου.».

8. Η παράγραφος 9 του άρθρου 6 της ΠΟΛ.1282/
31.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσί-
ων Εσόδων αντικαθίσταται ως εξής: «Ο Προϊστάμενος 
της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου που εξέδωσε τις 
οικείες των μέτρων πράξεις προσδιορισμού φόρων, 
τελών, εισφορών ή προστίμων εφαρμόζει τις διατάξεις 
των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρ-
θρου. Σε περίπτωση Δ.Ο.Υ. της οποίας έχει καταργηθεί 
το Τμήμα Ελέγχου και έχει ανασταλεί η λειτουργία του 
Τμήματος Δικαστικού ή έχει παύσει η λειτουργία αυτής, ή 
σε περίπτωση παύσης λειτουργίας Ελεγκτικού Κέντρου, 
αρμόδιος για τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, 
είναι ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. υποδοχής ή του Ελε-
γκτικού Κέντρου στα οποία περιήλθαν οι αρμοδιότητες 
των ως άνω Τμημάτων ή της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού 
Κέντρου, των οποίων έπαυσε ή ανεστάλη η λειτουργία 
κατά τα ως άνω, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις. 
Ο αρμόδιος σύμφωνα με τα ανωτέρω Προϊστάμενος ενη-
μερώνει τον υπόχρεο παραβάτη, τα πρόσωπα σε βάρος 
των οποίων λήφθηκαν τα μέτρα σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013 
ή τις προϊσχύουσες του ν. 4174/2013 διατάξεις, τις υπη-
ρεσίες και τους φορείς, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας.».

9. Στην παράγραφο 10 του άρθρου 6 της ΠΟΛ.1282/
31.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 
Εσόδων μετά τις λέξεις «στην περίπτωση α΄» προστίθε-
νται οι λέξεις «και στην περίπτωση β΄».

10. Μετά την παράγραφο 10 του άρθρου 6 της 
ΠΟΛ.1282/31.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραμμα-
τέα Δημοσίων Εσόδων προστίθεται νέα παράγραφος 
11 ως εξής: «11. Τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο για 
τον υπόχρεο παραβάτη εφαρμόζονται ανάλογα και για 

τα πρόσωπα της παραγράφου 6 του άρθρου 46 του ν. 
4174/2013 και του άρθρου 2 της παρούσας, όπου συ-
ντρέχει περίπτωση.».

11. Στο τέλος του άρθρου 6 της ΠΟΛ.1282/31.12.2013 
απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων 
προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Τα οριζόμενα στην 
παρούσα απόφαση έχουν ανάλογη εφαρμογή και στις 
περιπτώσεις που έχουν ληφθεί μέτρα διασφάλισης των 
συμφερόντων του Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις 
των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013 
από την έναρξη ισχύος του ν. 4646/2019 (201 Α΄), ήτοι 
12.12.2019 μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας. Αρ-
μόδιος για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου 
και των διατάξεων της παραγράφου 28 του άρθρου 66 
του ν. 4646/2019 είναι ο Προϊστάμενος της φορολογικής 
αρχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του 
άρθρου 6 της παρούσας.».

Άρθρο 7 
1. Όπου στην ΠΟΛ.1282/31.12.2013 απόφαση του Γενι-

κού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύει, αναφέ-
ρονται οι λέξεις «Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης» 
αντικαθίστανται από τις λέξεις «Διεύθυνση Επίλυσης 
Διαφορών».

2. Όπου στην ΠΟΛ.1282/31.12.2013 απόφαση του Γε-
νικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων όπως ισχύει, αναφέ-
ρεται η λέξη «παραβάτης» αντικαθίσταται από τις λέξεις 
«υπόχρεος παραβάτης».

3. Κατά τα λοιπά ισχύει η ΠΟΛ.1282/31.12.2013 (54Β΄) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων 
όπως ισχύει μετά από την τροποποίηση και συμπλήρω-
σή της με την ΠΟΛ.1038/30.1.2015 (239Β΄) απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Μαΐου 2020

Ο Διοικητής 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   
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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,




