
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Α.1181 
Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΠΟΛ. 1137/12.9.2017 

απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ για τον κα-

θορισμό των καταλόγων σχετικά με τις Δηλω-

τέες Δικαιοδοσίες (Β’ 3293), δυνάμει του τρίτου 

εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου πέμπτου του 

ν. 4428/2016 (Α’ 190) και με τις Συμμετέχουσες 

Δικαιοδοσίες, δυνάμει του ίδιου άρθρου και του 

τρίτου εδαφίου της περ.  β’ της παρ. 5 του άρ-

θρου 9 του ν. 4170/2013 (Α’ 163), έναντι της Ελλά-

δας, όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αρ. ΠΟΛ. 

1084/10.5.2018 (Β’ 1690) και Α. 1208/24.5.2019 

(Β’ 1995) όμοιες αποφάσεις και ισχύει. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του τρίτου εδαφίου της περ. β’ της παρ. 5 του άρ-

θρου 9 του ν. 4170/2013 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφω-
ση Οργανισμού του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις» (Α΄163), 
όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, και 
ιδίως αναφορικά με την έκδοση απόφασης του Διοικη-
τή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), 
σχετικά με την έκδοση καταλόγου Συμμετεχουσών Δικαι-
οδοσιών έναντι της Ελλάδας, σύμφωνα με το Κεφάλαιο 
Η’, Παράρτημα Ι, Τμήμα VIII Ενότητα Δ’ παρ. 4 του ίδιου 
νόμου.

β) Του τρίτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου πέμπτου,  
του ν. 4428/2016 «Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας 
Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληρο-
φοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών και διατά-
ξεις εφαρμογής» (Α’ 190) αναφορικά με την έκδοση από-
φασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, σχετικά με την έκδοση 
καταλόγου Δηλωτέων και Συμμετεχουσών Δικαιοδοσιών 
έναντι της Ελλάδας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 
τρίτου, Παράρτημα Ι, Τμήμα VIII Ενότητα Δ’ παρ. 4 και 5, 
σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου πρώτου του 
ίδιου νόμου και ιδίως το Τμήμα 1 περ. η’, Τμήμα 3 παρ. 
3 και το Τμήμα 7 της περ. α’ της παρ. 1 και παρ. 2.1 της 
κυρωθείσας με το άρθρο αυτό Πολυμερούς Συμφωνίας 
Αρμόδιων Αρχών (ΠΣΑΑ).

γ) Του Παραρτήματος Ι, Τμήμα Vlll, Ενότητα Δ’ της περ. 
β’ της παρ. 5 των Συμφωνιών σχετικά με την αυτόματη 
ανταλλαγή πληροφοριών περί χρηματοοικονομικών λο-
γαριασμών για τη βελτίωση της διεθνούς Φορολογικής 
συμμόρφωσης μεταξύ της ΕΕ και του Αγίου Μαρίνου 
αφενός, και μεταξύ της ΕΕ και του Λιχτενστάιν αφετέ-
ρου, όπως τροποποιείται αντίστοιχα με την παρ. 3 του 
άρθρου 1 των κυρούμενων με το άρθρο πρώτο των 
ν. 4515/2018 (Α’ 18) και ν. 4516/2008 (Α’ 19), αντίστοιχα, 
Τροποποιητικών Πρωτοκόλλων, σύμφωνα με την οποία 
ως «Συμμετέχουσα Δικαιοδοσία» σε σχέση με την Ελλάδα 
νοείται ο Άγιος Μαρίνος και το Λιχτενστάιν, αντίστοιχα.

δ) Του ν. 3363/2005 με τον οποίο κυρώθηκε η Συμφω-
νία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής 
Συνομοσπονδίας (ΕΕ L 385 της 29.12.2004) και το Τροπο-
ποιητικό Πρωτόκολλο αυτής (ΕΕ L 333 της 19.12.2015) 
και ιδίως του Παραρτήματος Ι, Τμήμα VIII, Ενότητα Δ’ της 
περ. β΄ της παρ. 5, όπως τροποποιείται με την παρ. 3 του 
άρθρου 1 αυτού, σύμφωνα με την οποία ως «Συμμετέ-
χουσα Δικαιοδοσία» σε σχέση με την Ελλάδα νοείται η 
Ελβετική Συνομοσπονδία (Α’ 159).

ε) Του ν. 3361/2005 με τον οποίο κυρώθηκε η Συμφω-
νία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκι-
πάτου της Ανδόρας (ΕΕ L 359 της 4.12.2004) και το Τρο-
ποποιητικό Πρωτόκολλο αυτής (ΕΕ L 268 της 1.10.2016) 
και ιδίως του Παραρτήματος Ι, Τμήμα VIII, Ενότητα Δ’ της 
περ. β΄ της παρ. 5, όπως τροποποιείται με την παρ. 3 του 
άρθρου 1 αυτού, σύμφωνα με την οποία ως «Συμμετέ-
χουσα Δικαιοδοσία» σε σχέση με την Ελλάδα νοείται η 
Ανδόρα (Α’ 157).

στ) Του ν. 3364/2005 με τον οποίο κυρώθηκε η Συμ-
φωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πρι-
γκιπάτου του Μονακό (ΕΕ L 19 της 21.1.2005) και το Τρο-
ποποιητικό Πρωτόκολλο αυτής (ΕΕ L 225 της 19.8.2016), 
και ιδίως του Παραρτήματος Ι, Τμήμα VIII, Ενότητα Δ’ της 
περ. β΄ της παρ. 5, όπως τροποποιείται με την παρ. 3 του 
άρθρου 1 αυτού, σύμφωνα με την οποία ως «Συμμετέ-
χουσα Δικαιοδοσία» σε σχέση με την Ελλάδα νοείται το 
Μονακό (Α’ 160).

ζ) Της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και της Γαλλικής Δημοκρατίας για την εφαρμογή, όσον 
αφορά την κοινότητα του Αγίου Βαρθολομαίου, της νο-
μοθεσίας της Ένωσης σχετικά με τη Φορολόγηση των 
αποταμιεύσεων και τη διοικητική συνεργασία στον το-
μέα της Φορολογίας (ΕΕ L 330 της 15.11.2014).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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η) Της παρ. 3 του άρθρου 28 και του άρθρου 6 και της 
παρ. 1 του άρθρου 32 της Σύμβασης του Συμβουλίου 
της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνερ-
γασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) σχετικά με την αμοιβαία 
διοικητική συνδρομή σε φορολογικά θέματα (Σύμβα-
ση), όπως τροποποιήθηκε με το από 2010 Πρωτόκολλο 
Τροποποίησής της και κυρώθηκε με τις διατάξεις του 
άρθρου πρώτου του ν. 4153/2013 «Κύρωση της Σύμβα-
σης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), με τα 
συναφή Παραρτήματα Α’ και Β’ σχετικά με την αμοιβαία 
διοικητική συνδρομή σε Φορολογικά θέματα και του 
Πρωτοκόλλου Τροποποίησης αυτής» (Α’ 116).

θ) Του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94).

2. Την υπ’ αρ. ΠΟΛ. 1137/12.9.2017 απόφαση του Δι-
οικητή της ΑΑΔΕ «Καθορισμός των καταλόγων σχετικά 
με τις Δηλωτέες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του τρίτο εδα-
φίου της παρ. 4 του άρθρου πέμπτου του ν. 4428/2016 
(Α’ 190) και με τις Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες, δυνάμει 
του ίδιου άρθρου και του τρίτου εδαφίου της περ. β’ της 
παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4170/2013 (Α’ 163), έναντι της 
Ελλάδας» (Β’ 3293), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 
ΠΟΛ. 1084/10.5.2018 (Β’ 1690) και Α. 1208/24.5.2019 
(Β’ 1995) και ισχύει.

3. Την υπ’ αρ. ΠΟΛ. 1135/29.8.2017 υπουργική από-
φαση «Καθορισμός του καταλόγου των Δικαιοδοσιών 
των Αρμόδιων Αρχών της Πολυμερούς Συμφωνίας 
Αρμόδιων Αρχών για την αυτόματη ανταλλαγή πληρο-
φοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών δυνάμει 
του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου πέμπτου 
του ν.  4428/2016» (Β’ 3053), όπως έχει αντικαταστα-
θεί με τις υπ’  αρ. ΠΟΛ. 1078/27.4.2018 (Β’ 1634) και 
Α.1160/19.4.2019 (Β’ 1477) όμοιες αποφάσεις και ισχύει.

4. Τον από 3.6.2020 κατάλογο της Γραμματείας Συντο-
νιστικού Οργάνου της Σύμβασης σχετικά με το καθεστώς 
των δικαιοδοσιών που έχουν υπογράψει τη Σύμβαση ως 
προς την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ("Jurisdictions 
Partcipating in the Convention on Mutual Assistance in 
Tax Matters", βλ. https://www.oecd.org/tax/exchange-
of-tax- informaton/Status_of_conventon.pdf).

5. Τον από Ιούνιο 2020 κατάλογο του ΟΟΣΑ με τις 
δικαιοδοσίες που έχουν δεσμευθεί για την αυτόματη 
ανταλλαγή πληροφοριών βάσει του Κοινού Προτύπου 
Αναφοράς (ΚΠΑ) με αναφορά στη δέσμευσή τους ως 
προς το έτος πρώτης ανταλλαγής πληροφοριών (“AEOI: 
Status of Commitments “, βλ. https://www.oecd.org/
tax/transparency/AEOI-commitments.pdf ), και τον από 
24.12.2019 κατάλογο του ΟΟΣΑ με τις δικαιοδοσίες που 
έχουν υπογράψει την Πολυμερή Συμφωνία Αρμοδίων 
Αρχών για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρη-
ματοοικονομικών λογαριασμών (ΠΣΑΑ) (“Signatories 
of the Multilateral Competent Authority Agreement on 
automatic exchange of financial account information  
and intended first information exchange date”, βλ. https://

www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-
framework-for-the-crs/ MCAA-Signatories.pdf ).

6. Τον από Μάιο 2020 κατάλογο της Γραμματείας Συ-
ντονιστικού Οργάνου της Σύμβασης σχετικά με τις Αρ-
μόδιες Αρχές που έχουν υπογράψει την ΠΣΑΑ και μεταξύ 
των οποίων αυτή η Συμφωνία είναι σε ισχύ και εφαρμο-
γή (Παράρτημα Ε’ της ΠΣΑΑ), όπως δημοσιεύθηκε και 
αναθεωρήθηκε στον ιστότοπο του ΟΟΣΑ ("Activated 
Exchange Relationships for CRS information", βλ. https://
www.oecd.org/tax/automatic-exchange/internaitonal-
framework-for-the-crs/exchange-relationships/), σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του Τμήματος 7 παρ. 2.2 της ίδιας 
Συμφωνίας, σε συνδυασμό με τις Γνωστοποιήσεις του 
Τμήματος 7 παρ. 1 των άλλων δικαιοδοσιών, όπως γνω-
στοποιήθηκαν από τον ΟΟΣΑ στην Αρμόδια Αρχή της 
Ελληνικής Δημοκρατίας μέχρι 30.6.2020.

7. Τις Γνωστοποιήσεις του Τμήματος 7 της περ. β’ της 
παρ. 1 της ΠΣΑΑ ως προς τις δικαιοδοσίες Ανγκουίλα, 
Αρούμπα, Μπαχάμες, Μπαχρέιν, Μπελίζε, Βερμούδες, 
Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι, Νήσοι Κάιμαν, Κόστα Ρίκα, 
Κουρασάο, Γρενάδα, Κουβέιτ, Λίβανος, Μακάο, Νήσοι 
Μάρσαλ, Μοντσεράτ, Ναουρού, Κατάρ, Άγιος Χριστό-
φορος και Νέβις, Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες, Σαμόα, 
Νήσοι Τερκ και Κάικος, Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα και 
Βανουάτου, όπως έχουν υποβληθεί στη Γραμματεία Συ-
ντονιστικού Οργάνου της Σύμβασης και γνωστοποιηθεί 
στην Αρμόδια Αρχή της Ελληνικής Δημοκρατίας έως και 
30.6.2020, σύμφωνα με τις οποίες οι εν λόγω δικαιοδο-
σίες δεν θα λαμβάνουν τις πληροφορίες του Τμήματος 
2 παρ. 2 της ΠΣΑΑ.

8. Την από 8.3.2018 καταχώριση στον Θεματοφύλακα 
της Σύμβασης της Δήλωσης της Ελληνικής Δημοκρατί-
ας «Δήλωση ως προς την Ημερομηνία Εφαρμογής για 
Ανταλλαγές Πληροφοριών βάσει της Πολυμερούς Συμ-
φωνίας Αρμοδίων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή 
Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών», 
δυνάμει της παρ. 6 του άρθρου 28 της Σύμβασης, όπως 
κυρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του 
ν. 4153/2013 (Α’ 116), και τις αντίστοιχες Δηλώσεις άλλων 
Δικαιοδοσιών που δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα του 
Συμβουλίου της Ευρώπης έως και 30.6.2020.

9. Τα Σχόλια του ΟΟΣΑ επί του Κοινού Προτύπου Ανα-
φοράς (ΚΠΑ) όπως εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο του 
ΟΟΣΑ στις 15 lουλίου 2014 και ισχύουν.

10. Την υπ’ αρ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 
απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 968 
και Β’ 1238), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και 
ισχύει.

11. Την υπ’ αρ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 υπουρ-
γική απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και Β’ 372) και 
την υπ’ αρ. Δ6Α 1145867 ΕΞ 2013/25.9.2013 υπουργι-
κή απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 2417), όπως τροποποι-
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ήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν, σε συνδυασμό με 
τις διατάξεις της υποπαρ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 
του ν. 4389/2016.

12. Την υπ’ αρ. 1 της 20.01.2016 Πράξη του Υπουργι-
κού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμ-
ματέα 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 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 
39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκη-
σης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) 
και υπ’ αρ. 5294 ΕΞ 2020/17.1.2020 του Υπουργού Οικο-
νομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

13. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομι-
κών Σχέσεων της ΑΑΔΕ ως αρμόδιας αρχής κατά την παρ. 
1 του άρθρου 5 του ν. 4170/2013 και κατά την παρ. 1 του 
άρθρου δεύτερου του ν. 4428/2016.

14. Την ανάγκη τροποποίησης της αναφερόμενης 
στο σημείο 2 της παρούσας απόφασης του Διοικητή 
της ΑΑΔΕ, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι νέες Δη-
λωτέες Δικαιοδοσίες για το έτος 2020 αναφορικά με 
πληροφορίες του έτους 2019 και του έτους 2018, ανα-
λόγως της περίπτωσης, να τροποποιηθεί ο κατάλογος 
Συμμετεχουσών Δικαιοδοσιών για το έτος 2019 και να 
προσδιοριστεί ο αντίστοιχος κατάλογος για το έτος 2020, 
για την ομαλή και απρόσκοπτη συνέχιση της εφαρμογής 
του πλαισίου της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών 
χρηματοοικονομικών λογαριασμών.

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προ-
ϋπολογισμού της ΑΑΔΕ, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Τροποποιούμε το άρθρο 1 της υπ’  αρ. ΠΟΛ. 

1137/12.9.2017 (Β’ 3293) απόφασης του Διοικητή της 
ΑΑΔΕ, στο οποίο προστίθεται νέα παράγραφος 4, ως 
ακολούθως:

«4. Για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρη-
ματοοικονομικών λογαριασμών που διενεργείται κατά 
το έτος 2020, ως Δηλωτέες Δικαιοδοσίες έναντι της 
Ελλάδας, κατά την έννοια του ορισμού του άρθρου 
τρίτου, Παράρτημα Ι, Τμήμα VIII Ενότητα Δ’ παρ. 4 του 
ν. 4428/2016, λογίζονται οι Δικαιοδοσίες των παρ. 1, 2 
και 3 αναφορικά με πληροφορίες του έτους 2019, με την 
προσθήκη των ακόλουθων Δικαιοδοσιών αναφορικά με 
πληροφορίες του έτους 2019 και του έτους 2018, ανα-
λόγως της περίπτωσης:

α/α

Ονομασία 

Δικαιοδοσίας 

στην ελληνική 

γλώσσα

Ονομασία 

Δικαιοδοσίας 

στην αγγλική 

γλώσσα

αναφορικά με 

πληροφορίες 

έτους 2018

αναφορικά με 

πληροφορίες 

έτους 2019

1 Αγία Λουκία Saint Lucia Χ Χ

2 Τουρκία Turkey Χ

2. Τροποποιούμε το άρθρο 2 της υπ’  αρ. ΠΟΛ. 
1137/12.9.2017 (Β’ 3293) απόφασης του Διοικητή της 
ΑΑΔΕ, ως ακολούθως:

α. Το σημείο Δ’ του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«Δ. Για την εφαρμογή των κανόνων υποβολής στοιχεί-

ων και δέουσας επιμέλειας αναφορικά με το έτος 2019:
Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες είναι όλες οι Δικαιοδοσίες 

που περιλαμβάνονται στους Πίνακες Α’, Β’ και Γ’ του παρό-
ντος άρθρου και προστίθενται οι ακόλουθες Δικαιοδοσίες:

Πίνακας Δ’

α/α
Ονομασία Δικαιοδοσίας

στην ελληνική γλώσσα

Ονομασία Δικαιοδοσίας

στην αγγλική γλώσσα

1 Μπρουνέι * Brunei

2 Ντομίνικα * Dominica

3 Γκάνα Ghana

4 Νιούε Niue

5 Τουρκία Turkey

Οι Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες, όπως ορίζονται στο 
σημείο Δ’ του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται υπόψη 
για την εφαρμογή των κανόνων υποβολής στοιχείων και 
δέουσας επιμέλειας από την 1η Ιανουαρίου 2019.

* Οι εν λόγω Δικαιοδοσίες λογίζονται ως Συμμετέχου-
σες εφόσον η ΠΣΑΑ τεθεί σε ισχύ και εφαρμογή έναντι 
της Ελλάδας.».

β. Μετά το σημείο Δ’ του άρθρου 2 προστίθεται σημείο 
Ε’, ως εξής:

«E. Για την εφαρμογή των κανόνων υποβολής στοιχεί-
ων και δέουσας επιμέλειας αναφορικά με το έτος 2020:

Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες είναι όλες οι Δικαιοδο-
σίες που περιλαμβάνονται στους Πίνακες Α’, Β’, Γ’ και Δ’ 
του παρόντος άρθρου.

Οι Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες όπως ορίζονται στο 
σημείο Ε’ του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται υπόψη 
για την εφαρμογή των κανόνων υποβολής στοιχείων και 
δέουσας επιμέλειας από την 1η Ιανουαρίου 2020.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 24 Ιουλίου 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,
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