
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός ημερομηνίας έναρξης αξιολόγησης 
για την αξιολογική περίοδο 2020, σύμφωνα με την 
περ. δ’ της παρ. 3 τoυ άρθρου 26 της υπό στοιχεία 
ΔΔΑΔ Ε 1191816 ΕΞ 2018/28-12-2018 απόφασης 
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Καθορισμός των οργάνων, των 
κριτηρίων και της διαδικασίας Διαχείρισης Από-
δοσης των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με το άρθρο 28 του 
ν. 4389/2016 (Α’ 94)» (Β’ 6225).

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1115419 
ΕΞ 2021/24-12-2021 απόφασης του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) 
«Καθορισμός του αριθμού φορολογικών ελέγ-
χων και ερευνών που θα διενεργηθούν από τις 
Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. κατά το έτος 2022» (Β’ 6294).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. ΔΔΑΔ Ε ΕΞ 1026003 ΕΞ 2022 (1)
Καθορισμός ημερομηνίας έναρξης αξιολόγησης 

για την αξιολογική περίοδο 2020, σύμφωνα με 

την περ. δ’ της παρ. 3 τoυ άρθρου 26 της υπό 

στοιχεία ΔΔΑΔ Ε 1191816 ΕΞ 2018/28-12-2018 

απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Καθορισμός των ορ-

γάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας Δια-

χείρισης Απόδοσης των υπαλλήλων της Ανεξάρ-

τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με το 

άρθρο 28 του ν. 4389/2016 (Α’ 94)» (Β’ 6225). 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4778/2021 «Μισθολόγιο, ζητήματα ανθρώπι-

νου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό-
δων και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 26),

β) του Κεφαλαίου Α’ ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατά-
ξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 

στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 
των άρθρων 28 και 41,

γ) του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 
(ν. 3528/2007, Α’ 26).

2. Τις αποφάσεις:
α) υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 

απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσί-
ων Εσόδων «Οργανισμός Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων» (Β’ 4738),

β) υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ Α 1081822 ΕΞ 2020 απόφαση 
του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Καθορισμός των οργανικών 
θέσεων προσωπικού μεταξύ των Υπηρεσιών της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 2871) και

γ) υπ’  αρ. 2/77928/0004/27-9-2016 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Διορισμός μελών του Συμβου-
λίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό-
δων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 507) και υπ’ αρ. 2/77929/0004/27-9-2016 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ορισμός Εμπει-
ρογνώμονα για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευ-
τικών υπηρεσιών στο Συμβούλιο Διοίκησης της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 507).

3. Την υπ’ αρ. 1/20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμ-
βουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατά-
ξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 
του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση 
του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ «Ανανέωση της 
θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσί-
ων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την υπό στοιχεία 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 ΔΔΑΔ Ε 1176065 ΕΞ 2017/
24-11-2017 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Καθορι-
σμός των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας 
ελέγχου καταλληλότητας και επάρκειας των υπαλλή-
λων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σύμ-
φωνα με το άρθρο 28, παρ. 1 και άρθρο 38, παρ. 5 του 
ν. 4389/2016 (Α’ 94) και κατάταξης σε Περιγράμματα 
Θέσεων Εργασίας» (Β’ 4162).
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5. Την περ. δ’ της παρ. 3 του άρθρου 26 της υπό στοιχεία 
ΔΔΑΔ Ε 1191816 ΕΞ 2018/28-12-2018 απόφασης του Δι-
οικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθο-
ρισμός των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας 
Διαχείρισης Απόδοσης των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με το άρθρο 28 του 
ν. 4389/2016 (Α’ 94)» (Β’ 6225), όπως έχει τροποποιηθεί 
με τις υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Ε 1015386 ΕΞ 2020 (Β’ 401) και 
ΔΔΑΔ Ε 1109681 ΕΞ 2021/08-12-2021 (Β’ 5935) όμοιες.

6. Την υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Ε 1134040 ΕΞ 2020/18.11.2020 
απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Επικαιροποίηση - κα-
θορισμός Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας Υπηρεσι-
ών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» 
(Β’  5401), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 
ΔΔΑΔ Ε 1045398 ΕΞ 2021/31.05.2021 (Β’ 2314 και διορ-
θώσεις σφαλμάτων Β΄ 2385).

6. Την υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Ε 1045944 ΕΞ 2021/31.05.2021 
απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Καθορισμός της με-
θοδολογίας, των κριτηρίων και της διαδικασίας αξιο-
λόγησης και βαθμολόγησης των Θέσεων Εργασίας της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κατ’ εφαρμογή 
του άρθρου 28 του ν. 4389/2016 (Α’ 94)» (Β’ 2313 και δι-
ορθώσεις σφαλμάτων 2385).

7. Την υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Ε 1045945 ΕΞ 2021/31.05.2021 
απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Καθορισμός της δι-
αδικασίας κατάταξης των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σε Βαθμούς Θέσης 
Εργασίας (Β.Θ.Ε.) και υπηρεσιακής εξέλιξης αυτών, κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 28 του ν.  4389/2016 (Α’  94)» 
(B’ 2316 και διόρθωση σφάλματος Β΄ 2385).

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

Ορίζουμε ως ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας αξι-
ολόγησης των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ για το έτος 2020, 
την 30ή Μαρτίου 2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Μαρτίου 2022

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   

Ι

 Αριθμ. ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1026815 ΕΞ 2022 (2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1115419 

ΕΞ 2021/24-12-2021 απόφασης του Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) 

«Καθορισμός του αριθμού φορολογικών ελέγ-

χων και ερευνών που θα διενεργηθούν από τις 

Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. κατά το έτος 2022» (Β’ 6294). 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 26 του ν. 4174/2013 «Φορολογικές δι-

αδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 170),

β) του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου του 
ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή 
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρω-
τικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και 
ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και 
του άρθρου 41 αυτού,

γ) του άρθρου 61 του ν. 4410/2016 (Α’ 141) και
δ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 

απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738).

2. Την υπό στοιχεία ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1115419 ΕΞ 2021/
24-12-2021 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός του αριθμού φορο-
λογικών ελέγχων και ερευνών που θα διενεργηθούν από 
τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. κατά το έτος 2022» (Β’ 6294).

3. Την από 3/3/2022 συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοί-
κησης (Σ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(ΑΑΔΕ), κατά την οποία παρείχε τη σύμφωνη γνώμη του, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β της παρ. 1 του άρ-
θρου 9 του ν. 4389/2016 (υπ’ αρ. 9/2022 έγγραφο του 
Προέδρου του Σ.Δ.).

4. Την υπ’ αρ. 1/20-1-2016 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, καθώς και τις αποφάσεις: 
υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), του Συμβουλίου 
Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/
17-01-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27), του Υπουργού Οικονομικών με 
θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων», σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 
41 και του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 13 
του ν. 4389/2016.

5. Τις εκκρεμείς υποθέσεις ερευνών των Υπηρεσιών 
Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) 
κατά την 31η/10/2021.

6. Το υπό στοιχεία ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.116544 ΕΞ2022 ΕΜΠ/
25-2-2022 σχέδιο δράσης των ΥΕΔΔΕ έτους 2022.

7. Τον αριθμό των υπηρετούντων ελεγκτών στις ΥΕΔΔΕ 
κατά το χρόνο έκδοσης της παρούσας.

8. Την ανάγκη ορθολογικής διαχείρισης και προτεραιο-
ποίησης του πλήθους των υποθέσεων ελέγχου-έρευνας, με 
βάση αντικειμενικά κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, σε συν-
δυασμό με τους περιορισμένους ελεγκτικούς πόρους, με 
στόχο την αποτελεσματικότητα του φορολογικού ελεγκτι-
κού μηχανισμού και τη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολο-
γισμού της ΑΑΔΕ, αποφασίζουμε:

Μετά την παρ. 2 της υπό στοιχεία ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1115419 
ΕΞ 2021/24-12-2021 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ 
«Καθορισμός του αριθμού φορολογικών ελέγχων και 
ερευνών που θα διενεργηθούν από τις ΥΕΔΔΕ κατά το 
έτος 2022» (Β’ 6294), προστίθενται παράγραφοι ως εξής:

«3. Σύμφωνα με το εγκεκριμένο από το Συμβούλιο Δι-
οίκησης της ΑΑΔΕ Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ για 
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το έτος 2022, έχουν τεθεί στις Υπηρεσίες Ερευνών και 
Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) μεταξύ άλλων 
και οι κάτωθι στόχοι που αφορούν υποθέσεις ερευνών:

i. Διενέργεια τουλάχιστον 580 υποθέσεων ερευνών 
φοροδιαφυγής από τις ΥΕΔΔΕ που σχετίζονται με ανοίγ-
ματα τραπεζικών λογαριασμών, επεξεργασίες κατασχε-
μένων στοιχείων και αρχείων, κυκλώματα έκδοσης και 
λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων, επεξεργασίας 
ψηφιακών αρχείων κ.λπ.

ii. Διενέργεια τουλάχιστον 100 υποθέσεων ερευνών 
αξιοποίησης νέων πληροφοριών και δεδομένων από 
τις ΥΕΔΔΕ και

iii. Διενέργεια τουλάχιστον 50 υποθέσεων ειδικών 
ερευνών στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου από 
τις ΥΕΔΔΕ.

Οι προς υλοποίηση υποθέσεις του υπ’ αρ. i στόχου 
προέρχονται από τις καταγεγραμμένες εκκρεμείς υπο-
θέσεις των ΥΕΔΔΕ την 31η/10/2021. Οι υποθέσεις αυτές 
κατατάσσονται ανά εκάστη ΥΕΔΔΕ σε φθίνουσα σειρά 
ταξινόμησης, σύμφωνα με τελική μοριοδότηση που λαμ-
βάνουν βάσει αυτοματοποιημένου μοντέλου αντικειμε-
νικής αξιολόγησης. Ελέγχονται κατά προτεραιότητα εκεί-
νες που συγκεντρώνουν την υψηλότερη μοριοδότηση, 
ακολουθώντας τη φθίνουσα σειρά ταξινόμησης, μέχρι 
την επίτευξη της τεθείσας σε εκάστη από αυτές, ετήσι-
ας στοχοθεσίας. Τα κριτήρια και οι συνδυασμοί αυτών 
που χρησιμοποιούνται για την αντικειμενική αξιολόγηση 
και μοριοδότηση των υποθέσεων περιλαμβάνονται στο 
Παράρτημα Ι της παρούσας και δεν δημοσιοποιούνται.

Oι προϊστάμενοι των ΥΕΔΔΕ, εφόσον, από στοιχεία ή 
πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους και σε συνδυ-
ασμό με τις ισχύουσες διατάξεις, κρίνουν ότι συντρέχει 
βάσιμος λόγος ελέγχου υποθέσεων που δε βρίσκονται 
σε υλοποιήσιμη σειρά κατάταξης, σύμφωνα με τα κρι-
τήρια ανάλυσης κινδύνου που περιλαμβάνονται στο 
Παράρτημα Ι της παρούσας, ανακατατάσσουν τις προ-
κρινόμενες υποθέσεις ανάλογα με τη σημαντικότητά 
τους, συνεκτιμώντας τη σοβαρότητα των υποθέσεων 
που ανακατατάσσονται.

Κάθε μεταβολή στη σειρά κατάταξης των υποθέσεων 
θα πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς και να γνωστοποιεί-
ται εντός τριάντα (30) ημερών στη ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. Αναλυτικές 
οδηγίες για τις ΥΕΔΔΕ περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 
ΙΙ της παρούσας.

4. Σε περίπτωση κάλυψης του υπ’ αρ. i στόχου της 
παρ. 3 της παρούσας, διενεργούνται έλεγχοι-έρευνες, 
πέραν των στόχων αυτών, σύμφωνα με τη φθίνουσα 
σειρά ταξινόμησης.

5. Οι προτεραιοποιημένες υποθέσεις ερευνών που 
αφορούν χρήσεις 2012 έως και 2015 διενεργούνται σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 9 του Παραρτήματος ΙΙ
της παρούσας.

6. Ανεξάρτητα από την προτεραιοποίησή τους ή μη, 
ελέγχονται οι κάτωθι υποθέσεις:

α) Έρευνες-έλεγχοι κατόπιν εντολής του Διοικητή 
της ΑΑΔΕ ή του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Προ-

γραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών 
(ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.).

β) Υποθέσεις έρευνας που προέκυψαν από εισαγγελι-
κές παραγγελίες κατόπιν αιτήματος των ΥΕΔΔΕ.

γ) Έρευνες-έλεγχοι που προέκυψαν από συμμετοχή 
των ΥΕΔΔΕ σε ειδικά συνεργεία ελέγχου και οι οποίες 
διενεργούνται στο πλαίσιο ειδικών διατάξεων άλλων 
υπηρεσιών.

δ) Έρευνες-έλεγχοι οι οποίες κατά τη δημοσίευση 
της παρούσας βρίσκονται σε στάδιο σύνταξης έκθεσης 
ελέγχου.

ε) Έρευνες που σχετίζονται με τους υπ’ αρ. ii και iii στό-
χους της παρ. 3 της παρούσας.

στ) Υποθέσεις που αφορούν σε διασταυρωτικούς ελέγ-
χους ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES) και υποθέσεις 
πολυμερών (ταυτόχρονων) ελέγχων που διενεργούνται 
από ελληνικές και αλλοδαπές φορολογικές αρχές.

ζ) Προτεραιοποιημένες έρευνες, οι οποίες διαβιβάζο-
νται από επιχειρησιακή δομή (ΥΕΔΔΕ), λόγω διενέργειας 
ελέγχου από την ΥΕΔΔΕ υποδοχής, για τις ίδιες οντότητες 
και για επικαλυπτόμενες φορολογικές περιόδους, ανε-
ξαρτήτως φορολογικού αντικειμένου.

η) Υποθέσεις που αφορούν σε διενέργεια μερικών επι-
τόπιων στοχευμένων ελέγχων, καθώς και λοιπών ελέγ-
χων πρόληψης για τη διαπίστωση της εκπλήρωσης των 
φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων 
και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις, για φορολογουμένους που 
ασκούν οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα ή 
διακινούν αγαθά.

Οι πιο πάνω υποθέσεις προσμετρώνται στην αντίστοι-
χη στοχοθεσία του Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΑΑΔΕ 
για το έτος 2022.

7. Οι υποθέσεις ελέγχων-ερευνών που σχετίζονται με 
τον υπ’ αρ. i στόχο της παρ. 3 της παρούσας δύνανται να 
αξιολογούνται σε μεταγενέστερα χρονικά διαστήματα με 
βάση τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνων του Παραρτήμα-
τος Ι αυτής ή με νέα κριτήρια ανάλογης μοριοδότησης, 
και να ταξινομούνται σε φθίνουσα σειρά, βάσει της μο-
ριοδότησης που έλαβαν.

8. Το Τμήμα Α’ της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. καθίσταται αρμόδιο για 
την παρακολούθηση των μεταβολών στη σειρά κατά-
ταξης των μοριοδοτημένων υποθέσεων, καθώς και την 
υλοποίηση αυτών βάσει της φθίνουσας σειράς κατάτα-
ξής τους, μέχρι την επίτευξη του υπ’ αρ. i στόχου της 
παρ. 3 της παρούσας.

Τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ που ακολουθούν την παρού-
σα, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, πλην των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ. 

 Γαλάτσι, 29 Μαρτίου 2022

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,




