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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ίδρυση Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

2

Τροποποίηση - συμπλήρωση των αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
ΠΟΛ 1274 και ΠΟΛ 1275/27.12.2013 (ΦΕΚ Β΄ 3398)
περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και βεβαίωσης
οφειλής, άρθρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170),
όπως ισχύουν.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 229719/Ζ1
(1)
Ίδρυση Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 48 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114) και
β. του π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) και του π.δ. 125/2016
(Α΄ 210).
2. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση 2η /
19-10-2017), με το οποίο υποβάλλεται πρόταση περί
ίδρυσης στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Κέντρου
Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης.
3. Την αριθμ. πρωτ. Φ.1/Α/1515/228317/Β1/28-12-2017
εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως
ισχύει, από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
σύμφωνα με την οποία από την έκδοση της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ., ή του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Αρ. Φύλλου 1

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.).
Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αποτελεί μονάδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εξασφαλίζει το συντονισμό
και τη διεπιστημονική συνεργασία στην ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης,
κατάρτισης και εν γένει Διά Βίου μάθησης.
Άρθρο 2
Πλαίσιο στρατηγικής και δραστηριοτήτων για τη διοργάνωση των εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει ως βασική
αποστολή την παραγωγή και τη διάδοση γνώσης σε τομείς που υπηρετούν την εθνική και τη διεθνή οικονομία
και κοινωνία και τη διάπλαση υπεύθυνων πολιτών.
Περαιτέρω, η δράση του ιδρύματος στα πεδία των Οικονομικών Επιστημών και της Διοίκησης Επιχειρήσεων,
αλλά και η συστηματική θεραπεία των Επιστημών της
Πληροφορίας, προάγει το σκοπό της αναβάθμισης της
Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και της εν
γένει Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ).
Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. θα αποτελέσει ένα σημαντικό μέσο για
την υλοποίηση της παραπάνω επιδίωξης και συνακόλουθα για την επίτευξη της αποστολής του Ιδρύματος.
Απώτερος στόχος του Κέντρου είναι η συμβολή στην
κάλυψη των αναγκών επαγγελματικής κατάρτισης και
Διά Βίου Μάθησης, πρωτίστως της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, συμβάλλοντας θετικά στην αγορά
εργασίας, στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και
στο μορφωτικό επίπεδο των σπουδαστών του.
Το στόχο αυτό θα τον εκπληρώνει μέσα από την
προσφορά εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάρτισης
ανθρώπινου δυναμικού, τα οποία θα συμπληρώνουν,
εκσυγχρονίζουν ή/και αναβαθμίζουν γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, οι οποίες αποκτήθηκαν από τα συστήματα τυπικής εκπαίδευσης, επαγγελματικής εκπαίδευσης και αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης ή από
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επαγγελματική εμπειρία, διευκολύνοντας την ένταξη ή
επανένταξη στην αγορά εργασίας, τη διασφάλιση της εργασίας και την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη.
Για το σκοπό αυτό, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. μπορεί να συνεργάζεται
και με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής. Το
πλαίσιο δραστηριοτήτων του Κέντρου θα περιλαμβάνει
το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διάχυση προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει Διά Βίου Μάθησης τα οποία:
i. θα έχουν κυρίως επαγγελματικό (εφαρμοσμένο)
προσανατολισμό, που ανταποκρίνεται σε γνώσεις και
δεξιότητες με αντίκρισμα στην αγορά εργασίας, αλλά
και παρέχουν γενικότερες γνώσεις που αναβαθμίζουν το
μορφωτικό επίπεδο των πολιτών και συμβάλλουν στην
προσωπική τους ανάπτυξη,
ii. θα καλύπτουν το σύνολο των γνωστικών αντικειμένων του Ιδρύματος,
iii. θα παρέχονται με τη μορφή δια ζώσης ή από απόσταση (μέσω ηλεκτρονικής μάθησης ή άλλης από απόσταση μεθόδου) ή/και μικτής μεθόδου διδασκαλίας
(υβριδικές - blended - μορφές εκπαίδευσης),
iv. θα διατίθενται ως τυποποιημένα («προγράμματα
καταλόγου»), ανοικτά σε όλους τους υποψήφιους, καθώς ως «κατά παραγγελία» (custom) προγράμματα που
μπορεί να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται για μια συγκεκριμένη επιχείρηση ή οργανισμό, σύμφωνα με τις
ανάγκες του (ενδο-εταιρικά προγράμματα),
ν. θα είναι βραχείας, μεσαίας ή μακράς διάρκειας,
vi. θα προσφέρονται στην ελληνική, αγγλική ή άλλη
γλώσσα,
vii. μπορεί να απευθύνονται σε όλες τις ομάδες της
κοινωνίας και οικονομίας, όπως απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, φοιτητές, πτυχιούχους, επαγγελματίες (εργαζόμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, κ.ά.),
ανέργους κ.λπ.
Το Κέντρο θα αξιοποιήσει και θα επεκτείνει την ήδη
υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία και εκτενή εμπειρία στην
επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και Διά Βίου Μάθηση η οποία έχει συσσωρευτεί από τη λειτουργία του
ΚΕΚ/ΟΠΑ και της Μονάδας Προγραμμάτων εξ Αποστάσεως Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης (eLearning) του
ΟΠΑ, μέσω των οποίων έχουν υλοποιηθεί εκατοντάδες
εκπαιδευτικά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης
διαφόρων μορφών, διάρκειας, επιπέδου και αντικειμένου.
Άρθρο 3
Οργάνωση-Λειτουργία-Διοίκηση
Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται ύστερα
από γνώμη του Συμβουλίου του Κέντρου, δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Κανονισμός του
Κέντρου, όπου ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά στην
οργάνωση, στη λειτουργία και στη διοίκηση του και δεν
προβλέπεται στις διατάξεις του ν. 4485/2017.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 29 Δεκεμβρίου 2017
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Τεύχος Β’ 1/04.01.2018

Αριθμ. ΠΟΛ. 1222
(2)
Τροποποίηση - συμπλήρωση των αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
ΠΟΛ 1274 και ΠΟΛ 1275/27.12.2013 (ΦΕΚ Β΄
3398) περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και
βεβαίωσης οφειλής, άρθρου 12 ν. 4174/2013
(ΦΕΚ Α΄ 170), όπως ισχύουν.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4174/2013
(ΦΕΚ Α΄ 170) «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας Κ.Φ.Δ.», όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143) «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις, όπως ισχύει».
3. Τις διατάξεις του κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου
του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α΄ 94) «Επείγουσες διατάξεις για
την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων
και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».
4. Τις αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1274/27.12.2013 (ΦΕΚ Β΄ 3398) περί αποδεικτικού ενημερότητας άρθρου 12 του ν. 4174/2013 και
ΠΟΛ 1275/27.12.2013 (ΦΕΚ Β΄ 3398) περί βεβαίωσης
οφειλής άρθρου 12 του ν. 4174/2013, όπως ισχύουν.
5. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε΄ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222),
όπως ισχύει, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα
Δημοσίων Εσόδων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της
παραγράφου 1 του άρθρου 13 και της παραγράφου 10
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.
6. Την 1/20.01.2016 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με
τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του
ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.
7. Την αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017
απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)»
(ΦΕΚ Β΄ 968).
8. Την ανάγκη τροποποίησης των αποφάσεων περί
αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής
ώστε να διευκολύνονται περαιτέρω οι συναλλαγές με
τους φορείς εκτός Κεντρικής Διοίκησης και οι μεταβιβάσεις εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων, με ταυτόχρονη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της ΑΑΔΕ, αποφασίζουμε:
1. Η περίπτωση α. της παραγράφου 2 του άρθρου 7
της απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
ΠΟΛ 1274/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«α.
i. δέκα τοις εκατό (10%) επί του εισπραττόμενου ποσού
όταν η αιτία χορήγησης του αποδεικτικού είναι η είσπρα-
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ξη χρημάτων και έχει καταβληθεί μέσω της ρύθμισης
συνολικό ποσό μεγαλύτερο του εβδομήντα τοις εκατό
(70%) της ρυθμισμένης οφειλής,
ii. τριάντα τοις εκατό (30%) επί του εισπραττόμενου
ποσού όταν η αιτία χορήγησης του αποδεικτικού είναι η
είσπραξη χρημάτων και έχει καταβληθεί μέσω της ρύθμισης συνολικό ποσό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%)
έως και εβδομήντα τοις εκατό (70%) της ρυθμισμένης
οφειλής,
iii. πενήντα τοις εκατό (50%) επί του εισπραττόμενου
ποσού όταν η αιτία χορήγησης του αποδεικτικού είναι
η είσπραξη χρημάτων και έχει καταβληθεί μέσω της
ρύθμισης συνολικό ποσό άνω του τριάντα τοις εκατό
(30%) έως και πενήντα τοις εκατό (50%) της ρυθμισμένης
οφειλής,
iν. εβδομήντα τοις εκατό (70%) επί του εισπραττόμενου ποσού όταν η αιτία χορήγησης του αποδεικτικού
είναι η είσπραξη χρημάτων και έχει καταβληθεί μέσω
της ρύθμισης συνολικό ποσό έως και τριάντα τοις εκατό
(30%) της ρυθμισμένης οφειλής.
Το αρμόδιο όργανο δύναται, κατόπιν ειδικής αιτιολογίας, να αυξήσει έως και είκοσι (20) ποσοστιαίες μονάδες
τα ανωτέρω ποσοστά παρακράτησης αξιολογώντας τη
συνολική φορολογική εικόνα του οφειλέτη για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου. Ειδικότερα,
λαμβάνονται ιδίως υπόψη η συμπεριφορά του αιτούντα
το αποδεικτικό ως προς την τήρηση των φορολογικών
του υποχρεώσεων, το ύψος της ρυθμισμένης ληξιπρόθεσμης οφειλής και η εν γένει συμπεριφορά και συνέπεια
του σε ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής οφειλών του.
Τα ως άνω ποσοστά παρακράτησης πρέπει να αντιστοιχούν στην κάλυψη τουλάχιστον δύο (2) δόσεων
της τηρούμενης ρύθμισης / ρυθμίσεων που έπονται της
ημερομηνίας κατάθεσης του αιτήματος χορήγησης του
αποδεικτικού εφόσον οι εναπομένουσες δόσεις είναι έως
και δώδεκα (12). Εάν οι εναπομένουσες δόσεις της τηρούμενης ρύθμισης / ρυθμίσεων είναι περισσότερες από
δώδεκα (12) το ποσοστό παρακράτησης πρέπει να αντιστοιχεί στην κάλυψη τουλάχιστον τεσσάρων (4) δόσεων
της τηρούμενης ρύθμισης / ρυθμίσεων που έπονται της
ημερομηνίας κατάθεσης του αιτήματος χορήγησης του
αποδεικτικού.
ν. Κατ' εξαίρεση, στις περιπτώσεις ύπαρξης στοιχείων
για περιοδικές απαιτήσεις για την είσπραξη των οποίων
είναι υποχρεωτική η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας, το ποσοστό παρακράτησης ορίζεται στο δέκα
τοις εκατό (10%) επί του εισπραττόμενου ποσού για συ-
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νολική εναπομένουσα ρυθμισμένη οφειλή μέχρι πέντε
χιλιάδες (5.000) ευρώ. Εάν η συνολική εναπομένουσα
ρυθμισμένη οφειλή είναι άνω των πέντε χιλιάδων (5.000)
ευρώ και έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, το ποσοστό
παρακράτησης πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον στην
κάλυψη μίας (1) δόσης της τηρούμενης ρύθμισης/ρυθμίσεων που έπονται της ημερομηνίας κατάθεσης του
αιτήματος χορήγησης του αποδεικτικού, ενώ, εάν η συνολική εναπομένουσα ρυθμισμένη οφειλή είναι άνω των
είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, το ποσοστό παρακράτησης πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον στην κάλυψη
δύο (2) δόσεων της τηρούμενης ρύθμισης/ ρυθμίσεων
που έπονται της ημερομηνίας κατάθεσης του αιτήματος
χορήγησης του αποδεικτικού.».
2.
α. Η περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 1
της απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
ΠΟΛ 1275/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«α. αποδίδεται στη Φορολογική Διοίκηση από το
συμβολαιογράφο το σύνολο του προϊόντος του τιμήματος και μέχρι του ύψους των οφειλών, το οποίο αναγράφεται επί της βεβαίωσης και το οποίο δεν μπορεί
να υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου ή
του δικαιώματος που συστήνεται επ' αυτού, εκτός εάν οι
εναπομένουσες οφειλές που αντιστοιχούν στη διαφορά
της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου ή του δικαιώματος
που συστήνεται επ’ αυτού και του τιμήματος διασφαλίζονται από εγγυήσεις ή εμπράγματες ασφάλειες, οπότε
σημειώνεται επί της βεβαίωσης αντίστοιχη ένδειξη.».
β. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4
της απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
ΠΟΛ 1275/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την απόδοση τυχόν εναπομένοντος ποσού στο
δικαιούχο από την υπηρεσία ή τον οργανισμό πληρωμής
απαιτείται αποδεικτικό ενημερότητας μόνον εφόσον συντρέχουν και άλλοι λόγοι μη έκδοσης του αποδεικτικού
πέραν των ανωτέρω οφειλών. Επί της βεβαίωσης οφειλής
σημειώνεται αντίστοιχη ένδειξη.».
3. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2017
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 1/04.01.2018

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο
το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: 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

*02000010401180004*

