
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της 1095860/5660/0016/15-10-2001 
(ΦΕΚ Β’1416) απόφασης του Υπουργού Οικονο-
μικών «Επιστροφή από Δ.Ο.Υ. δημοσίων εσόδων 
που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα».

2 Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-
πνικών.

3 Ανασύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και 
Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Ιονίων Νήσων.

4 Προσθήκη στη Β’ Τροποποίηση παραρτήματος 
του άρθρου 50 της ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/01-11-2018 
κοινής υπουργικής απόφασης «Τροποποίη-
ση και αντικατάσταση της με ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/
19-06-2018 (Β΄ 2315) κοινής υπουργικής απόφα-
σης, με περιεχόμενο Ενιαίος Κανονισμός Παροχών 
Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών 
Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), (ΦΕΚ 4898/Β’/2018)», 
ΦΕΚ 4715/Β΄/19-12-2019»

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 1015 (1)
Τροποποίηση της 1095860/5660/0016/15-10-2001 
(ΦΕΚ Β’1416) απόφασης του Υπουργού Οικονο-
μικών «Επιστροφή από Δ.Ο.Υ. δημοσίων εσόδων 
που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα».

  ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.2892/2001 (ΦΕΚ 

Α΄46).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 77 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 

Α΄143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεί-
ας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο 
λογιστικό και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του π.δ. 16/1989 (ΦΕΚ Α΄6) «Κανονισμός 
λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) 
και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων 
αυτών».

4. Το π.δ. 83/09-07-2019 (ΦΕΚ Α΄121) «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Την απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού 
Οικονομικών 339/26-07-2019 (ΦΕΚ Β΄3051) «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο 
Βεσυρόπουλο».

6. Την απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού 
Οικονομικών 340/26-07-2019 (ΦΕΚ Β΄3051) «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Θεόδωρο 
Σκυλακάκη».

7. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 1095860/ 
5660/0016/15-10-2001 (ΦΕΚ Β΄1416)

8. Την ανάγκη τροποποίησης της ισχύουσας διαδικασί-
ας επιστροφής δημοσίων εσόδων που έχουν εισπραχθεί 
αχρεώστητα από τις Δ.Ο.Υ., ως προς την κατανομή και 
λογιστική αποτύπωση των επιστροφών.

9. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την 1095860/5660/0016/15-10-2001 
(ΦΕΚ Β΄1416) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
«Επιστροφή από Δ.Ο.Υ. δημοσίων εσόδων που έχουν 
εισπραχθεί αχρεώστητα» ως εξής:

Το περιεχόμενο της ενότητας «Γ΄. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟ-
ΦΩΝ ΩΣ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ» αντικα-
θίσταται ως εξής:

«Η εμφάνιση των επιστροφών ως αφαιρετικό των 
εσόδων προϋπολογισμού και η λογιστική τακτοποίησή 
τους πραγματοποιείται από την εκάστοτε Δ.Ο.Υ. η οποία 
διενεργεί την εξόφληση των τίτλων πληρωμής.

Οι τίτλοι επιστροφής εσόδων προϋπολογισμού μετά 
την εξόφλησή τους ενημερώνουν, πλέον της χρέωσης 
του λογαριασμού χρηματικής διαχείρισης 103557: «Τρε-
χούμενος λογαριασμός τακτοποίησης Επιστροφών από 
έσοδα προϋπολογισμού», τα εισπρακτέα ανά Αριθμό 
Λογαριασμού Εσόδου (Α.Λ.Ε.) βιβλία, που τηρούνται ανά 
Δ.Ο.Υ., στην ειδική στήλη αυτών με ονομασία «Επιστρα-
φέντα».

Η ληψοδοσία ανά Α.Λ.Ε. των εσόδων προϋπολογισμού 
για τις Δ.Ο.Υ. έχει την παρακάτω μορφή:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Α.Λ.Ε. Βεβαι-
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Διαγρα-
φέντα

Επι-
στρα-
φέντα

Ει-
σπρα-
χθέντα

Εισπρα-
κτέο 

υπόλοι-
πο

(1) (2) (3 (4) (5)
Στην ανωτέρω αναφερόμενη ληψοδοσία ανά Δ.Ο.Υ. 

στα συνολικά ποσά των στηλών αυτής ισχύει η αλγεβρι-
κή ισότητα (1)- (2)- (4)= (5).

Το σύνολο της στήλης «Εισπραχθέντα» απεικονίζει το 
συνολικό ποσό είσπραξης της Δ.Ο.Υ. σε έσοδα προϋπο-
λογισμού και είναι ίσο με το άθροισμα των γραμματίων 
συμψηφιστικής διαχείρισης, τα οποία εκδίδονται σε πί-
στωση του λογαριασμού «’Έσοδα προϋπολογισμού».

Το σύνολο της στήλης «Επιστραφέντα» απεικονίζει 
το συνολικό ποσό των διενεργηθεισών επιστροφών, σε 
έσοδα προϋπολογισμού, από τη Δ.Ο.Υ. και είναι ίσο με το 
συνολικό ποσό του χρεούμενου λογαριασμού χρηματι-
κής διαχείρισης 103557: «Τρεχούμενος λογαριασμός τα-
κτοποίησης Επιστροφών από έσοδα προϋπολογισμού».

Στο τέλος του μήνα ο Υπόλογος:
i. χρεώνεται στη διαχείρισή του με το συνολικό ποσό 

των διενεργηθεισών επιστροφών, με την έκδοση γραμ-
ματίου συμψηφιστικής διαχείρισης σε πίστωση του λο-
γαριασμού 103557, το υπόλοιπο του οποίου, με τον τρό-
πο αυτό μηδενίζεται. Η «εντολή είσπραξης» του εν λόγω 
γραμματίου με την «Μηνιαία Κατάσταση Επιστροφών» 
συνοδεύουν τα λογιστικά στοιχεία του πιστούμενου λο-
γαριασμού 103557.

ii. πιστώνεται στη διαχείρισή του με το συνολικό ποσό 
των διενεργηθεισών επιστροφών με παραστατικό την 
«ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ / ΔΙΑ-
ΓΡΑΦΕΝΤΩΝ / ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ» ως προς το ποσό της 
στήλης «Επιστραφέντα» αυτής , σε χρέωση του λογα-
ριασμού «Έσοδα Προϋπολογισμού». Η κατάσταση αυτή, 
με επισήμανση στο ποσό της στήλης «Επιστραφέντα», 
συνοδεύει τα λογιστικά στοιχεία του εν λόγω χρεούμε-
νου λογαριασμού».

Ως ημερομηνία ισχύος της απόφασης ορίζεται η 2α 
Ιανουαρίου του έτους 2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2020

 Οι Υφυπουργοί

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ι

  (2)
     Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-

πνικών.

    Δυνάμει της 158/15/2020 καταλογιστικής πράξης 
του Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών που εκδό-
θηκε στις 20-01-2020, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 142 παρ. 2, 152 παρ. 1, 119Α παρ. 2 και 155 
παρ. 2 εδ. ζ’ του ν. 2960/2001 «Εθνικού Τελωνειακού 
Κώδικα», αφορά λαθρεμπορία 660 πακέτων τσιγάρων, 
που διαπιστώθηκε την 14η.08.2013 στην Αθήνα Αττικής 

(σχετ. η με αρ. πρωτ. 3008/14/73/15-08-2013 μηνυτή-
ρια αναφορά του Τμήματος Ασφαλείας Ομονοίας), και 
δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ. 5 του 
ιδίου ως άνω νόμου:

1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που 
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συ-
νολικό ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων έντεκα ευρώ 
και οκτώ λεπτών (2211,08€), εκ των οποίων Εισαγωγικός 
Δασμός 233,01€, Φ.Π.Α. 445,55€ και Ειδικός Φόρος Κα-
τανάλωσης 1532,52€ (Πάγιος ΕΦ.Κ1056,00€+Αναλογικός 
Ε.Φ.Κ 476,52€).

2. Επιβλήθηκε στον (επ.) ΜUΗΑΜΜΑD (ον) NADEEM 
του Abdul και της Amtal, με ημ. γεν. 01-01-1974 στο 
Πακιστάν και νυν αγνώστου διαμονής, πολλαπλό τέλος 
συνολικού ποσού έξι χιλιάδων τριάντα τριών ευρώ και 
είκοσι τεσσάρων λεπτών (6633,24€), ήτοι το τριπλάσιο 
των αναλογούντων στα υπό κρίση καπνικά δασμών και 
φόρων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 150 παρ. 1
του ν. 2960/2001, το οποίο υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. 
(2,4%) κατά την είσπραξή του, σύμφωνα με τον Κώδικα 
περί Τελών Χαρτοσήμου.

Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται 
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστη-
ρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της 
δημοσίευσής της στο Φ.Ε.Κ.

 Ο Προϊστάμενος 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ

I

Αριθμ. 332 (3)
   Ανασύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και 

Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) Περιφερειακής Διεύθυν-

σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-

δευσης Ιονίων Νήσων.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το ν.4115/2013 ΦΕΚ 24/Α΄/30.01.13 άρθρο 39 παρ.4, 

περί «Οργάνωσης και λειτουργίας Ιδρύματος Νεολαίας 
και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστο-
ποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολι-
σμού και άλλες διατάξεις».

2. Την Φ.350.2/1/32958/Ε3/27-02-2018, απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διορισμός Πε-
ριφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης-Παύση των μέχρι 
σήμερα υπηρετούντων».

3. Το υπ΄αριθμ. Πρωτ. 143862/Γ6/7-10-2013 έγγραφο 
του Υ.ΠΑΙ.Θ.- Δ/νση Ειδικής Αγωγής.

4. Από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη από τον 
κρατικό προϋπολογισμό.

5. Την υπουργική απόφαση 17812/Γ6 (ΦΕΚ 315/τ.Β’/
12-2-2014) «Νόμιμη σύσταση των ΕΔΕΑΥ και καθορισμός 
των ιδιαίτερων καθηκόντων των μελών και συντονιστών 
αυτών».

6. Την πρόταση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης Ν. Λευκάδας, αποφασίζουμε:
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Την ανασύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και 
Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) ως εξής:

Δ/ΝΣΗ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ:
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΣΔΕΥ
Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΣΔΕΥ
ΕΙΔΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ

1 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΛΕΥΚΑΔΑΣ

2 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΛΕΥΚΑΔΑΣ

3 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΛΕΥΚΑΔΑΣ

4 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΛΕΥΚΑΔΑΣ

5 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΝΥΔΡΙΟΥ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Κέρκυρα, 23 Ιανουαρίου 2020

Ο Περιφερειακός Διευθυντής

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

          Αριθμ. απόφ. 64/630/16-1-2020 (4)
Προσθήκη στη Β' Τροποποίηση παραρτήμα-

τος του άρθρου 50 της ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/01-11-

2018 κοινής υπουργικής απόφασης «Τροποποί-

ηση και αντικατάσταση της με ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/

19-06-2018 (Β΄ 2315) κοινής υπουργικής από-

φασης, με περιεχόμενο Ενιαίος Κανονισμός Πα-

ροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού 

Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), (ΦΕΚ 

4898/Β'/2018)» (ΦΕΚ 4715/Β΄/19-12-2019).

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/τ.Α'/2-3-2011) 

«Περί συστάσεως του ΕΟΠΥΥ».
2. Τις διατάξεις του ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38/τ.Α'/

17-2-2014) «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας, αλλαγή 
σκοπού του ΕΟΠΥΥ και λοιπές διατάξεις».

3. Την Γ4β/Γ.Π.οικ.6049 απόφαση του Υπουργού Υγείας 
(ΦΕΚ 30/τ.ΥΟΔΔ/25-01-2019) περί διορισμού του Προ-
έδρου του ΕΟΠΥΥ.

4. Την ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/31-10-2018 κοινή υπουργι-
κή απόφαση (ΦΕΚ 4898/01-11-2018) «Τροποποίηση 
και αντικατάσταση της ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/19-06-2018 
(Β' 2315) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο 
"Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνι-
κού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)"», 
άρθρο 50.

5. Την 46415 απόφαση «Προσθήκη παραρτήματος 
του άρθρου 50 "ΟΣΤΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ", της ΕΑΛΕ/Γ.Π.80157/
1-11-2018 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 
4898/Β'/2018), με περιεχόμενο Ενιαίος Κανονισμός Πα-
ροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.» (ΦΕΚ 5464/τ.Β'/06-12-2018).

6. Την 771/565/06-06-2019 απόφαση «Α' Τροποποίη-
ση παραρτήματος του άρθρου 50 της ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/
01-11-2018 κοινής υπουργικής απόφασης "Τροποποίη-
ση και αντικατάσταση της ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/19-06-2018 
(Β' 2315) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο 
Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού 
Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)", (ΦΕΚ 
4898/Β΄/2018)» (ΦΕΚ 2913/τ.Β'/12-07-2019).

7. Την 1570/615/21-11-2019 απόφαση «Β' Τροπο-
ποίηση παραρτήματος του άρθρου 50 της ΕΑΛΕ/
Γ.Π. 80157/01-11-2018 κοινής υπουργικής απόφα-
σης "Τροποποίηση και αντικατάσταση της ΕΑΛΕ/Γ.Π. 
46846/19-06-2018 (Β' 2315) κοινής υπουργικής απόφα-
σης, με περιεχόμενο Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας 
(ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών 
Υγείας (ΕΟΠΥΥ)" (ΦΕΚ 4898/Β΄/2018)» (ΦΕΚ 4715/τ.Β'/
19-12-2019).

8. Τη με αρ. ΔΒ3Η/42/οικ. 1263/15-01-2020 έγγραφη 
εισήγηση της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού.

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό ούτε 
στον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αποφασίζει:

1. Την έγκριση για την έναρξη ισχύος της απόφασης 
1570/615/21-11-2019 (ΦΕΚ 4715/Β΄/19-12-2019) από 
1/2/2020.

2. Η εκτέλεση και εκκαθάριση των ηλεκτρονικών γνω-
ματεύσεων που έχουν εκδοθεί μέχρι τις 31/1/2020 θα 
γίνει βάσει του προηγούμενου παραρτήματος του άρ-
θρου 50, ΦΕΚ 2913/Β΄/2019.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρόεδρος 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΛΑΓΙΑΝΑΚΟΣ   
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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,


		2020-02-11T11:10:45+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




