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2 Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Yγείας.

3 Τροποποίηση της Α.Υ.Ο.Ο. υπ’ αριθμ. Φ.1554/811/
17.12.2008 (Β΄ 2694) «Όροι και διατυπώσεις για 
την μετουσίωση και την απαλλαγή από τον Ειδικό 
Φόρο Κατανάλωσης της αιθυλικής αλκοόλης, που 
παραλαμβάνεται από βιομηχανίες και βιοτεχνίες, 
κατ’ εφαρμογή της περιπτώσεως β΄ της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 83 του ν.  2960/2001», όπως 
ισχύει.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./ 22 /7332 (1)
Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Yγείας.

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 119 του ν. 4549/2018 

«Διατάξεις για την Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δη-
μοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθ-
μίσεων  - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 105/
Α΄/14.6.2019), τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενά-
του του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α΄/2012) και τις διατάξεις 
της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/
Α΄/2010), όπως ισχύουν.

2. Το π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α΄/8.7.2019) με θέμα 
«Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση 
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - 
Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουρ-
γείων.», το π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α΄/9.7.2019) με θέμα 
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και το 
π.δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α΄/17.7.2019) «Σύσταση και κα-
τάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών /
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

3. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/1.3.2011 
(ΦΕΚ 323/Β΄/1.3.2011) κοινή απόφαση των Υπουργών 

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προ-
τεραιοτήτων των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

4. Το αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.11838/21.2.2020 αίτημα του 
Υπουργείου Υγείας.

5. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που 
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 1 
του άρθρου 1 του ν. 3812/2009.

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή δεκατριών (13) Ιατρών που διορίζονται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2920/2001, όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει, (πρακτικό της υπ’ αριθμ. 27ης/
9.12.2019 Συνεδρίασης του Πενταμελούς Ειδικού Συμ-
βουλίου Επιλογής), σε Φορείς εποπτείας του Υπουργείου 
Υγείας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Mαρτίου 2020 

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Ι

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ. /21 /7215 (2)
Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Yγείας.

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 119 του ν. 4549/2018 

«Διατάξεις για την Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δη-
μοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθ-
μίσεων  - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 105/
Α΄/14.6.2019), τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενά-
του του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α΄/2012) και τις διατάξεις 
της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/
Α΄/2010), όπως ισχύουν.

2. Το π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α΄/8.7.2019) με θέμα 
«Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση 
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - 
Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουρ-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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γείων», το π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α΄/9.7.2019) με θέμα 
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και το 
π.δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α΄/17.7.2019) «Σύσταση και κα-
τάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / 
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

3. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/1.3.2011 
(ΦΕΚ 323/Β΄/1.3.2011) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προ-
τεραιοτήτων των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

4. Το αριθμ. Γ4β/Γ.Π.89062/24.2.2020 αίτημα του 
Υπουργείου Υγείας.

5. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που 
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 1 
του άρθρου 1 του ν. 3812/2009.

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή τριών (3) ατόμων, που προστατεύονται 
από τις διατάξεις του ν. 2920/2001, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, σε Φορείς εποπτείας του Υπουργείου Υγείας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Mαρτίου 2020 

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Ι

Αριθμ. Α.1056 (3)
Τροποποίηση της Α.Υ.Ο.Ο. υπ’ αριθμ. Φ.1554/
811/17.12.2008 (Β΄ 2694) «Όροι και διατυπώ-
σεις για την μετουσίωση και την απαλλαγή από 
τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης της αιθυλικής 
αλκοόλης, που παραλαμβάνεται από βιομηχα-
νίες και βιοτεχνίες, κατ’ εφαρμογή της περιπτώ-
σεως β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 83 του 
ν. 2960/2001», όπως ισχύει.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της περιπτώσεως β΄ της παραγράφου 1 και της 

παραγράφου 4 του άρθρου 83, της παραγράφου 5 του 
άρθρου 66 καθώς και του άρθρου 183 του ν. 2960/2001 
(Α΄ 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»,

β) του ν. 2969/2001 (Α΄ 281) «Αιθυλική αλκοόλη και 
αλκοολούχα προϊόντα» και ειδικότερα της παραγράφου 
10 του άρθρου 3 και της παραγράφου 7α του άρθρου 8,

γ) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 
(Α΄ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμ-
φωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών με-
ταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του 
άρθρου 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και του 
άρθρου 41 αυτού.

2. Την υπ’ αριθμ. 1 της 20.1.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη 
του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και Διορισμός 

Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώ-
του εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 
και την υπ’ αριθμ. 5294ΕΞ2020/17.1.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27/
17.1.2020) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της 
Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

3. Την υπ’ αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 
(Β΄ 968) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε) «Οργανισμός της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε)», όπως ισχύει.

4. Tο π.δ. 142/2017 (Α΄ 181) «Οργανισμός Υπουργείου 
Οικονομικών».

5. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

6. Την απόφαση του Πρωθυπουργού αριθμ. Υ2/
9.7.2019 (Β΄ 2901) «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή 
Υπουργού και Υφυπουργών.

7. Την αριθμ. 339/18.7.2019 (Β΄ 3051) απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Απόστολο Βεσυ-
ρόπουλο».

8. Την ανάγκη τροποποίησης της Α.Υ.Ο.Ο. Φ.1554/
811/17.12.2008 (Β΄ 2694) προς τον σκοπό του εκσυγ-
χρονισμού της νομοθεσίας και προσαρμογής της προς 
τις επελθούσες εξελίξεις στον τομέα της αιθυλικής αλ-
κοόλης.

9. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την Α.Υ.Ο.Ο. υπ’ αριθμ. Φ.1554/811/
17.12.2008 (Β΄ 2694) «Όροι και διατυπώσεις για την με-
τουσίωση και την απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατα-
νάλωσης της αιθυλικής αλκοόλης, που παραλαμβάνεται 
από βιομηχανίες και βιοτεχνίες, κατ’ εφαρμογή της πε-
ριπτώσεως β΄  της παραγράφου 1 του άρθρου 83 του 
ν. 2960/2001», όπως ισχύει, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 2 

«Εγκρίσεις μετουσίωσης - καθορισμός δυναμικότητας» 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Η έγκριση αυτή κοινοποιείται στην ενδιαφερόμενη 
βιομηχανία ή βιοτεχνία, στο τελωνείο παράδοσης, στο 
τελωνείο ελέγχου, στην εποπτεύουσα την προμηθεύτρια 
φορολογική αποθήκη Xημική Υπηρεσία του ΓΧΚ και στην 
αρμόδια Δ/νση της Κ.Υ. του ΓΧΚ».

2. Στο άρθρο 2 «Εγκρίσεις μετουσίωσης - καθορισμός 
δυναμικότητας» προστίθεται παράγραφος 8, ως εξής:

«8.α. Στην περίπτωση της, κατά την παράγραφο 7 του 
άρθρου 8 του ν. 2969/2001 όπως ισχύει, μετουσίωσης 
της αιθυλικής αλκοόλης επ’ ονόματι των οινοπνευμα-
τοποιών Β΄ κατηγορίας ή των φορολογικών αποθηκών 
εμπορίας χύμα, παντός είδους, αιθυλικής αλκοόλης, απο-
σταγμάτων και προϊόντων απόσταξης, εφαρμόζονται οι 
παρακάτω διαδικασίες:

Χορηγείται από την κατά τόπον αρμόδια Χημική Υπη-
ρεσία του Γ.Χ.Κ., έγκριση μετουσίωσης μετά από αίτηση 
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των ενδιαφερόμενων, ως άνω, επιχειρήσεων προς τις αρ-
μόδιες Χημικές και Τελωνειακές Υπηρεσίες, στην οποία 
αναφέρονται τα εξής:

• Η επωνυμία της επιχείρησης και ο τόπος εγκατάστα-
σής της.

• Η ποσότητα και ο αλκοολικός τίτλος (% vol.) της αι-
τούμενης, σε ετήσια βάση, προς μετουσίωση αιθυλικής 
αλκοόλης.

• Το είδος και το ποσοστό των μετουσιωτικών υλών 
που θα χρησιμοποιηθούν, από αυτές που περιλαμβάνο-
νται στις εγκεκριμένες μετουσιωτικές ύλες σύμφωνα με 
την υπ’ αριθμ. 3006682/1105/0029/2010 Α.Υ.Ο. (Β΄528), 
όπως ισχύει.

Η χρονική ισχύς των σχετικών εγκρίσεων μετουσίω-
σης λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο 
χορηγούνται.

Η μετουσίωση πραγματοποιείται στους χώρους της 
φορολογικής αποθήκης των ως άνω επιχειρήσεων πα-
ρουσία Τελωνειακού και Χημικού υπαλλήλου, οι οποίοι 
ορίζονται από το Τελωνείο που εποπτεύει την φορολο-
γική αποθήκη και από την κατά τόπον αρμόδια Χημική 
Υπηρεσία του Γενικού Χημείου του Κράτους, αντίστοι-
χα. Κατά τη μετουσίωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται η 
ομογενοποίηση της αιθυλικής αλκοόλης με εξοπλισμό 
των επιχειρήσεων. Για την πιστοποίηση της μετουσίω-
σης, συντάσσεται πρωτόκολλο μετουσίωσης το οποίο 
συνυπογράφεται από τους κατά τα ανωτέρω ορισθέ-
ντες υπαλλήλους και από τον νόμιμο εκπρόσωπο της 
φορολογικής αποθήκης. Αντίγραφο του πρωτοκόλλου 
μετουσίωσης τηρείται στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση 
και στην κατά τόπον αρμόδια Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ. 
που εποπτεύει τη φορολογική αποθήκη.

β. Για την παράδοση με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. της 
μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, οι δικαιούχες βιο-
μηχανίες και βιοτεχνίες πρέπει να κατέχουν έγκριση πα-
ραλαβής μετουσιωμένης αλκοόλης, η οποία χορηγείται 
με την κατά αναλογία τήρηση των προβλεπομένων στις 
ως άνω παραγράφους του παρόντος άρθρου, εφαρμο-
ζόμενων κατά τα λοιπά των όσων ορίζονται στις παρ. 1, 
3 και 4 του άρθρου 3.

γ. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υποχρεώσεις και οι έλεγχοι 
που προβλέπονται από την παρούσα Α.Υ.Ο.».

Άρθρο 2
Στο άρθρο 3 «Δικαιολογητικά παραλαβής - Διαδικασία 

παράδοσης μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης», επέρ-
χονται οι εξής τροποποιήσεις:

1. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 αντικαθίσταται 
ως εξής:

Για την πιστοποίηση της μετουσίωσης συντάσσεται 
πρωτόκολλο μετουσίωσης, εις τετραπλούν, το οποίο συ-
νυπογράφεται από τους κατά τα ανωτέρω ορισθέντες 
υπαλλήλους, από τον νόμιμο εκπρόσωπο της φορολο-
γικής αποθήκης, καθώς και από τον νόμιμο εκπρόσωπο 
της δικαιούχου βιομηχανίας ή βιοτεχνίας, εάν παρίστα-
ται.

2. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 διαγράφεται.

Άρθρο 3
Στο άρθρο 7 «Έλεγχοι για τη διαπίστωση της νόμιμης 

χρησιμοποίησης» προστίθεται παράγραφος 8, ως εξής:
«8. Εάν από τον έλεγχο διαπιστωθούν υπόλοιπα με-

τουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, τα οποία δεν έχουν 
χρησιμοποιηθεί και δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν 
από την συγκεκριμένη βιοτεχνία ή βιομηχανία για την 
παραγωγή των προϊόντων της, μπορεί κατόπιν έγκρισης 
του Τελωνείου Ελέγχου και εφόσον τεκμαίρονται σοβα-
ροί αντικειμενικοί προς τούτο λόγοι, είτε να επιστραφούν 
στον προμηθευτή, είτε να διατεθούν σε άλλους δικαιού-
χους, κατά την παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας από-
φασης, παραλαβής μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης 
και απαλλαγής της από τον Ε.Φ.Κ., σε κάθε περίπτωση 
συνοδευόμενα από δελτίο χημικής ανάλυσης που εκδί-
δεται από την Χ.Υ. Ελέγχου, και υπό την προϋπόθεση ότι 
έχουν τηρηθεί οι όροι και οι διαδικασίες παραλαβής που 
προβλέπονται στην παρούσα. Σε περίπτωση αδυναμί-
ας επιστροφής ή διάθεσης ως ανωτέρω, της αιθυλικής 
αλκοόλης ή μη καταλληλότητας αυτής, δύναται κατόπιν 
σχετικής αίτησης της ενδιαφερόμενης βιοτεχνίας ή βιο-
μηχανίας και έγκρισης από την αρμόδια Διεύθυνση της 
Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., να καταστρα-
φεί υπό τον έλεγχο του Τελωνείου Ελέγχου, τηρουμένων 
των διατυπώσεων και διαδικασιών που προβλέπονται 
στις σχετικές διατάξεις του ν. 2960/2001.

Σε κάθε περίπτωση τα σχετικά έξοδα βαρύνουν την 
ενδιαφερόμενη βιοτεχνία ή βιομηχανία».

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2020

Ο Υφυπουργός

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
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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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