
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Μεταβίβαση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου.

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1008/2011 
απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών ανα-
φορικά με τον καθορισμό ορίων ακαθαρίστων 
εσόδων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελ-
ματιών που τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας του 
Κ.Β.Σ., πάνω από τα οποία υφίσταται υποχρέωση 
υπογραφής των δηλώσεων από λογιστή φοροτε-
χνικό με βάση τις διατάξεις του άρθρου 38 του 
ν. 2873/2000 (Β’ 136).

3 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1111419 
ΕΞ 2022/02-11-2022 (Β’ 5647) απόφασης του Διοι-
κητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(ΑΑΔΕ).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 10695/Ν1 (1)
   Μεταβίβαση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-

βάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου .

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 682/1977 (Α΄  244), σε συνδυασμό με τον 

ν. 4713/2020 (Α΄ 147).
2. Τις υποπαρ.  Θ3 και Θ5 της παρ.  Θ του άρθρου 

πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής ... 2013-2016» 
(Α΄ 222), όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 30 του 
ν .4111/2013 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ... και άλλες 
επείγουσες διατάξεις» (Α΄ 18) και όπως αντικαταστάθη-
καν από το άρθρο πρώτο του ν. 4152/2013 «Επείγοντα 
μέτρα εφαρμογής ... και 4127/2013» (Α΄ 107), το άρθρο 
33 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193) και την 
παρ. 3 του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 «Κύρωση 
της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου... και άλλες 

διατάξεις» (Α΄ 268), το άρθρο 11 του ν. 4229/2014 «Άδεια 
εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων ...  
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 8), το άρθρο 48 του ν. 4264/2014 
«Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄ 118) και το άρθρο 36 του ν. 4415/2016 «Ρυθμί-
σεις για την Ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμι-
κή εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 159).

3. Την παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 79/2017 (Α΄ 109), 
όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 σε συνδυασμό 
με την παρ. 5 του άρθρου 50 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111).

4. Την υπ’ αρ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών πο-
σών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012» 
(Β΄ 3057), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπό στοιχεία 
34566/ΙΑ/12-03-2013 (Β΄  756) κοινή υπουργική απόφαση.

5. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών 
για τη χορήγηση. .. και ΝΠΔΔ» (Β΄ 3324) όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει με την υπό στοιχεία 84151/ΙΑ/20-6-2013 
(Β΄ 1584) υπουργική απόφαση.

6. Την υπό στοιχεία 125460/Ν1/21-09-2020 (Β΄ 4281) 
απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης  - Νηπιαγωγείου, όπως τρο-
ποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 47465/Ν1/26-4-2021 
(Β΄ 1915) όμοιά της.

7. Το π.δ. 18/2018 (Α΄ 31).
8. Την από 21-11-2022 αίτηση των ενδιαφερομένων 

για μεταβίβαση της άδειας του Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου.
9. Την υπό στοιχεία ΔΑ/12108/12-4-2021 απόφαση 

επαναδιατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ.
10. Το π.δ. 2/2021 (Α΄ 2).
11. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/8-1-2021 κοινή απόφαση 

του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων Ζωή Μακρή» (Β΄ 33).

12. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη μεταβίβαση της άδειας Ιδιωτικού Σχο-
λείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου που 
χορηγήθηκε με την υπό στοιχεία 125460/Ν1/21-09-2020 
(Β΄ 4281) υπουργική απόφαση και τροποποιήθηκε με την 
υπό στοιχεία 47465/Ν1/26-4-2021 (Β΄ 1915) όμοιά της, 
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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

9 Φεβρουαρίου 2023 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 630

5935



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ5936 Τεύχος B’ 630/09.02.2023

από την Πεφάνη-Μακρή Χρυσάνθη στην εταιρεία «Χ. ΠΕ-
ΦΑΝΗ -ΜΑΚΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.», για μία (1) αίθουσα διδασκαλί-
ας, δυναμικότητας είκοσι τριών (23) νηπίων. Ο διακριτικός 
τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Νηπιαγωγείου 
είναι: «Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο - KIDS R KIDS».

Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει επί της οδού Χαρ. 
Τρικούπη 111, στην Κηφισιά, με νόμιμη εκπρόσωπο στο 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων την Πεφάνη-
Μακρή Χρυσάνθη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 31 Ιανουαρίου 2023

Η Υφυπουργός 
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

Ι

    Αριθμ. Α. 1009 (2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1008/2011 

απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών αναφο-

ρικά με τον καθορισμό ορίων ακαθαρίστων εσόδων 

επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών που τη-

ρούν βιβλία Β’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., πάνω από τα 

οποία υφίσταται υποχρέωση υπογραφής των δηλώ-

σεων από λογιστή φοροτεχνικό με βάση τις διατά-

ξεις του άρθρου 38 του ν. 2873/2000 (Β’ 136).

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. 
α) Το άρθρο 38 του ν. 2873/2000 (Α’ 285).
β) Την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1008/2011 (Β’ 136) απόφαση του 

Υφυπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει μετά την τροποποί-
ηση της με την υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1139/2018 (Β’  3011) από-
φαση της Υφυπουργού Οικονομικών και την Α. 1123/2019 
(Β’  1280) απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών.

γ) Το Κεφάλαιο Α’ 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) και ειδικότερα του 
άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 
41 αυτού.

δ) Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 23-10-2020 
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ2013/28.1.2013 
απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονο-
μικών σχετικά με τη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον 
Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και 372), 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α’ της παρ. 3 
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

3. Την υπ’ αρ. 1/20.1.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβου-
λίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομι-
κών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου 
εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την 
υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκη-

σης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της 
Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την υπ’ αρ. 5294 ΕΞ 17-01- 2020 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θη-
τείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

4. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Α’  181).

5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου Κυβέρ-
νησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α’ 121 και Α’126).

6. Την υπό στοιχεία Υ2/2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργών» (Β’ 2901).

7. Την υπ’ αρ. 339/18.07.2019 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο 
Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

8. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,  
αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την παρ.  1 της υπό στοιχεία 
ΠΟΛ.1008/2011 (Β’ 136) απόφασης του Υφυπουργού 
Οικονομικών ως ακολούθως:

«1. Τα όρια των ακαθαρίστων εσόδων που αναφέρο-
νται στην περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 
38 του ν. 2873/2000 (Α’  285) ορίζονται στις τριάντα χι-
λιάδες (30.000) ευρώ».

2. Τροποποιούμε το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 της 
υπό στοιχεία ΠΟΛ.1008/2011 (Β’ 136) απόφασης του 
Υφυπουργού Οικονομικών ως ακολούθως:

«Κατ’ εξαίρεση, για τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκο-
πικού χαρακτήρα της περίπτωσης γ’ του άρθρου 45 του 
ν. 4172/2013 η παραπάνω υποχρέωση υφίσταται, όταν 
έχουν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα 
πάνω από τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ και τηρούν 
απλογραφικά λογιστικά αρχεία.»

3. Η παρούσα απόφαση ισχύει για τα εισοδήματα που 
αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2023 και εφεξής.

Η  απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2023

Ο Υφυπουργός 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

    Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1013592 ΕΞ 2023 (3)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1111419 

ΕΞ 2022/02-11-2022 (Β’ 5647) απόφασης του Δι-

οικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό-

δων (ΑΑΔΕ).

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ 
ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. 
α) Το Κεφάλαιο Α’ 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) και ειδικότερα των 
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άρθρων 2 και 7, του δευτέρου εδαφίου της περ. αα’ και 
της περ. ββ’ της υποπαρ. θ’ της παρ. 4 και της παρ. 1 του 
άρθρου 14 και των παρ. 1 έως και 5 του άρθρου 41 αυ-
τού και

β) Το άρθρο 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133).

2. Τις αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων, υπό στοιχεία:

α) Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 «Οργανισμός 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» 
(Β’ 4738) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων.

 β) Δ. ΟΡΓ. Α 1111419 ΕΞ 2022/02-11-2022 «Τροπο-
ποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/
23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανι-
σμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» 
(Β’ 4738), ως προς τη σύσταση ενός (1) Τμήματος στις 
Τελωνειακές Περιφέρειες (Τ.Π.) Αττικής, Θεσσαλονίκης 
και Αχαΐας της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδι-
κών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.) και ενός (1) 
Γραφείου στο Τμήμα Η’- Δίωξης Λαθρεμπορίου του Α’ 
Τελωνείου Εισαγωγών-Εξαγωγών Θεσσαλονίκης της 
ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και ως προς τον ανα-
καθορισμό επιχειρησιακών στόχων και αρμοδιοτήτων 
Υπηρεσιών της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης» (Β’ 5647).

3. Τα υπό στοιχεία ΔΤΔ Δ 1140289 ΕΞ 2022/30-12-2022 
και ΑΥΤ.ΤΜ.ΥΠ. 16560ΕΞ2023ΕΜΠ/18-01-2023 έγγραφα 
του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και 
Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.) της ΑΑΔΕ.

4. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ-
γείου 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 Διοίκησης 
της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση 
της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων.».

5. Την ανάγκη να προβλεφθεί ρητά η διαχείριση των 
εκκρεμών υποθέσεων που αφορούν στις αρμοδιότη-
τες που μεταφέρθηκαν από τις Ελεγκτικές Υπηρεσίες 

Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Αττικής και Θεσσαλονίκης της Γε-
νικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατα-
νάλωσης (Γ.Δ.Τ και Ε.Φ.Κ.) στις Τελωνειακές Περιφέρειες 
(Τ.Π.) Αττικής, Θεσσαλονίκης και Αχαΐας της ίδιας Γενικής 
Διεύθυνσης.

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης, δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1111419 
ΕΞ 2022/02-11-2022 απόφαση «Τροποποίηση της υπό 
στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφα-
σης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738), ως προς 
τη σύσταση ενός (1) Τμήματος στις Τελωνειακές Περιφέ-
ρειες (Τ.Π.) Αττικής, Θεσσαλονίκης και Αχαΐας της Γενικής 
Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλω-
σης (Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.) και ενός (1) Γραφείου στο Τμήμα 
Η’- Δίωξης Λαθρεμπορίου του Α’ Τελωνείου Εισαγωγών-
Εξαγωγών Θεσσαλονίκης της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, 
καθώς και ως προς τον ανακαθορισμό επιχειρησιακών 
στόχων και αρμοδιοτήτων Υπηρεσιών της ίδιας Γενικής 
Διεύθυνσης» (Β’ 5647) και ειδικότερα προσθέτουμε νέα 
παρ. Β1’, η οποία έπεται της παρ. Β’ αυτής, ως εξής:

«Β1. Εκκρεμείς υποθέσεις, οι οποίες αφορούν στις αρ-
μοδιότητες που μεταφέρθηκαν από τις Ελεγκτικές Υπη-
ρεσίες Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Αττικής και Θεσσαλονίκης της 
Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατα-
νάλωσης (Γ.Δ.Τ και Ε.Φ.Κ.) στις Τελωνειακές Περιφέρειες 
(Τ.Π.) Αττικής, Θεσσαλονίκης και Αχαΐας της ίδιας Γενικής 
Διεύθυνσης και είχαν διαβιβασθεί στις ΕΛ.Υ.Τ. σε χρόνο 
προγενέστερο από την ημερομηνία της μεταφοράς των 
ως άνω αρμοδιοτήτων, ολοκληρώνονται από τις ΕΛ.Υ.Τ.».

Β. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι κατωτέρω αποφάσεις μας, 
υπό στοιχεία: 

α) Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Β’ 4738) και 
β) Δ. ΟΡΓ. Α 1111419 ΕΞ 2022/02-11-2022 (Β’ 5647).
Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία 

ισχύος της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1111419 ΕΞ 2022/
02-11-2022 απόφασης (Β’  5647).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2023 

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,

*02006300902230004*




