
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ένταξη Διονυσίου Βασιλόπουλου του Δημητρί-
ου, υπαλλήλου με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. του 
Ε.Κ.Π.Α., σε θέση Ε.Τ.Ε.Π.

2 Ένταξη του Νικολάου Περδικοπάνη του Πανα-
γιώτη, υπαλλήλου με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη-
νών, σε θέση Ε.Τ.Ε.Π.

3 Τροποποίηση της ΠΟΛ 1063/2018 περί πληρο-
φόρησης της Φορολογικής Αρχής ως προς τις 
συναλλαγές αγορών με ηλεκτρονικά μέσα πλη-
ρωμών.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

4 Διορθώσεις σφαλμάτων στην ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/
ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/175568/16057/15645/5443/4-4-2019 
απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού, που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 1253/τ.Β΄/
12-4-2019.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 50197/Ζ2 (1)
   Ένταξη Διονυσίου Βασιλόπουλου του Δημητρί-

ου, υπαλλήλου με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. του 

Ε.Κ.Π.Α., σε θέση Ε.Τ.Ε.Π.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4452/

2017 «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού 
Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 17).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4415/2016 
«Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη δια-
πολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α’ 159), 
ως ισχύει.

3. Τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 18 του 
ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπι-
στήμιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 142).

4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 70/
2015 «Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων» (Α΄ 114).

5. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).

6. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
(Α’ 31).

7. Την 2655/24-4-2017 Εισηγητική Έκθεση της Τριμε-
λούς Εισηγητικής Επιτροπής.

8. Το απόσπασμα πρακτικών της 14ης/15-5-2017 συ-
νεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής 
και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.).

9. Την 2538/3-3-2019 αίτηση του Διονυσίου Βασιλό-
πουλου του Δημητρίου προς το Τμήμα Πληροφορικής 
και Τηλεπικοινωνιών του Ε.Κ.Π.Α., για ένταξη στην κα-
τηγορία Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού 
(Ε.Τ.Ε.Π.) του εν λόγω Τμήματος της Σχολής Θετικών Επι-
στημών του ανωτέρω Ιδρύματος.

10. Το 1819005511/15-10-2018 έγγραφο του Ε.Κ.Π.Α. 
(αρ. 174425/17-10-2018 εισερχομένου εγγράφου στο 
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων), με το 
οποίο διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων ο σχετικός φάκελος.

11. Τον 50157/Ζ2/1-4-2019 έλεγχο νομιμότητας του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων επί της 
ένταξης σε θέση Ε.Τ.Ε.Π. του Διονυσίου Βασιλόπουλου 
του Δημητρίου.

12. Τη Φ.1/A/131/469 45/Β1/27-3-2019 βεβαίωση της 
Διεύθυνσης Τακτικού Προϋπολογισμού Μ.Π.Δ.Σ. του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

13. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού, δια-
πιστώνουμε:

Την ένταξη του Διονυσίου Βασιλόπουλου του Δημη-
τρίου, υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.), ειδικότητας ΠΕ Πληροφορι-
κής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη-
νών (Ε.Κ.Π.Α.), σε θέση Ειδικού Τεχνικού Εργαστηρια-
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κού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) κατηγορίας ΠΕ του Τμήματος 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών 
Επιστημών του ανωτέρω Ιδρύματος, επειδή πληροί τις 
νόμιμες προϋποθέσεις.

Η ένταξη πραγματοποιείται σε συνιστώμενη με μετα-
τροπή της θέσης του, οργανική θέση της προβλεπόμε-
νης στο άρθρο 29 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) κατηγορίας 
Ε.Τ.Ε.Π., με αντίστοιχη κατάργηση της κατεχόμενης πριν 
από την ένταξη θέσης.

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων: 2274/8-4-2019)

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 1 Απριλίου 2019

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

I

    Αριθμ. 50074/Ζ2 (2)
Ένταξη του Νικολάου Περδικοπάνη του Πανα-

γιώτη, υπαλλήλου με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. 

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημί-

ου Αθηνών, σε θέση Ε.Τ.Ε.Π. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4452/

2017 «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού 
Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 17).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4415/2016 «Ρυθ-
μίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτι-
σμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α’ 159), ως ισχύει.

3. Τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 18 του ν. 4559/
2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 142).

4. Τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 1, του π.δ. 
70/2015 «Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 114).

5. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).

6. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
(Α’ 31).

7. Την 2659/24-4-2017 Εισηγητική Έκθεση της Τριμε-
λούς Εισηγητικής Επιτροπής.

8. Το απόσπασμα πρακτικών της 14/15-5-2017 συνε-
δρίασης της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Πληρο-
φορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επι-
στημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.).

9. Την 2532/2-3-2017 αίτηση του Νικολάου Περδι-
κοπάνη του Παναγιώτη προς το Τμήμα Πληροφορι-
κής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστη-

μών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών.

10. Το 1819005511/15-10-2018 έγγραφο του Ε.Κ.Π.Α. 
(174425/17-10-2018 εισερχόμενο έγγραφο στο Υπουρ-
γείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων), με το οποίο 
διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων ο σχετικός φάκελος.

11. Τον 49926/Ζ2/01.04.2019 έλεγχο νομιμότητας του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων επί της 
ένταξης του Νικολάου Περδικοπάνη του Παναγιώτη.

12. Τη Φ.1/A/131/469 45/Β1/27-3-2019 βεβαίωση της 
Διεύθυνσης Τακτικού Προϋπολογισμού Μ.Π.Δ.Σ. του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

13. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού, δια-
πιστώνουμε:

Την ένταξη του Νικολάου Περδικοπάνη του Παναγιώ-
τη, υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο-
ρίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη-
νών (Ε.Κ.Π.Α.) σε θέση Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) κατηγορίας ΠΕ του Τμήματος 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών 
Επιστημών του ανωτέρω Ιδρύματος, επειδή πληροί τις 
νόμιμες προϋποθέσεις.

Η ένταξη πραγματοποιείται σε συνιστώμενη με μετα-
τροπή της θέσης του, οργανική θέση της προβλεπόμε-
νης στο άρθρο 29 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) κατηγορίας 
Ε.Τ.Ε.Π., με αντίστοιχη κατάργηση της κατεχόμενης πριν 
από την ένταξη θέσης.

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων: 2274/8-4-2019).

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Μαρούσι, 1 Απριλίου 2019

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

I

 Αριθμ. Α.1148 (3)
    Τροποποίηση της ΠΟΛ 1063/2018 περί πληρο-

φόρησης της Φορολογικής Αρχής ως προς τις 

συναλλαγές αγορών με ηλεκτρονικά μέσα πλη-

ρωμών. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις
α. του εδαφίου (ε) της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4172/

2013 (Α΄167) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα 
εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του 
ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις»,

β. των άρθρων 62 έως και 65 και 68 έως 71 του ν. 4446/
2016 (Α’ 240) «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαι-
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οσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φο-
ρολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συ-
ναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές 
διατάξεις», όπως ισχύουν,

γ. του άρθρου 20 του ν.3842/2010 για τη διασφάλιση 
και έλεγχο συναλλαγών,

δ. του ν.3862/2010 για τις υπηρεσίες πληρωμών στην 
εσωτερική αγορά.

2) Την ΠΟΛ 1063/2018 (ΦΕΚ Β΄ 1173 – ΑΔΑ 6ΥΞΧ46
ΜΠ3Ζ-ΓΨΑ) περί πληροφόρησης της Φορολογικής Αρ-
χής ως προς τις συναλλαγές αγορών με ηλεκτρονικά 
μέσα πληρωμών.

3) Τις διατάξεις
α. του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-

μοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και ειδικότερα 
του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14, του άρθρου 37 
και του άρθρου 41 αυτού,

β. της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-3-2017 από-
φασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) (Β’ 968),

γ. της αριθμ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξης 
του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός 
Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την αριθμ. 39/3/
30-11-2017 (ΥΟΔΔ 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοί-
κησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»,

4) τις αριθμ. 45231/20-4-2017 (Β΄ 1445), 86437/3-8-2017
(Β’ 2881) και ΔΕΑΦ 1167412 ΕΞ 2017 (Β΄ 3944) αποφάσεις 
των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονο-
μικών.

5) Την ΠΟΛ.1161/2017 (Β’ 3657) απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Πρό-
γραμμα δημοσίων κληρώσεων από την Ανεξάρτητη 
Αρχή Δημοσίων Εσόδων».

6) Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Τροποποιούμε την απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., 
ΠΟΛ 1063/2018 (ΦΕΚ Β΄ 1173 - ΑΔΑ 6ΥΞΧ46ΜΠ3Ζ-ΓΨΑ), 
περί πληροφόρησης της Φορολογικής Αρχής ως προς 
τις συναλλαγές αγορών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών, 
και προσθέτουμε νέο εδάφιο στο τέλος του Άρθρου 1 
αυτής, ως εξής:

Ειδικά για τις συναλλαγές του φορολογικού έτους 
2018, οι Πάροχοι υποχρεούνται επιπλέον να αποστεί-
λουν και συγκεντρωτικά, ανά Α.Φ.Μ., τα στοιχεία των 
συναλλαγών για το έτος 2018, μέσα σε πέντε (5) εργά-
σιμες ημέρες από την έναρξη ισχύος της παρούσας. 
Στα συγκεντρωτικά στοιχεία συμπεριλαμβάνονται 
υποχρεωτικά οι συναλλαγές με επαγγελματικούς λο-
γαριασμούς οι οποίοι δηλώθηκαν μέχρι και την 28η 
Φεβρουαρίου 2019.

Κατά τα λοιπά ισχύει, ως έχει, η ΠΟΛ 1063/2018 (ΦΕΚ 
Β΄ 1173/30-3-3018 - ΑΔΑ 6ΥΞΧ46ΜΠ3Ζ-ΓΨΑ).

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μοσχάτο, 16 Απριλίου 2019

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

I

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(4)
      Στην ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/175568/16057/

15645/5443/4-4-2019 απόφαση της Υπουργού Πολι-
τισμού και Αθλητισμού, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
1253/τ.Β΄/12-4-2019, διορθώνονται:

1. Στη σελίδα 15079, στην α'στήλη, στον 16ο στίχο, εκ 
των άνω, το εσφαλμένο:

«Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου»
στο ορθό:
«Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου»
2. Στη σελίδα 15081, στην α΄ στήλη, στον 16ο στίχο, 

έκτων άνω, το εσφαλμένο:
«Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου»
στο ορθό:
«Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου»
3. Στη σελίδα 15081, στη β΄ στήλη, στον 25ο στίχο, εκ 

των κάτω, το εσφαλμένο:
«Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου»
στο ορθό:
«Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου».

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)   
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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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης 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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