
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 30/003/000/1026/2016 
απόφασης «Όροι και προϋποθέσεις για την πλή-
ρη μετουσίωση της αιθυλικής αλκοόλης, την πα-
ρασκευή, διάθεση και την εμφιάλωση της πλήρως 
μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης» (Β΄ 755).

2 Απαγόρευση προσέγγισης πλωτών μέσων και λή-
ψης θαλάσσιου λουτρού στον όρμο Χωμοί Λιαπά-
δων, Δημοτικής Ενότητας Παλαιοκαστριτών, ΠΕ 
Κέρκυρας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. A. 1141 (1)
Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 30/003/000/1026/2016 

απόφασης «Όροι και προϋποθέσεις για την πλή-

ρη μετουσίωση της αιθυλικής αλκοόλης, την 

παρασκευή, διάθεση και την εμφιάλωση της 

πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης» 

(Β΄ 755). 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη 

και αλκοολούχα προϊόντα» (Α΄ 281) και ιδίως του άρθρου 
2, ως και της παρ. 11 του άρθρου 3 και της παρ. 6 του 
άρθρου 8 αυτού, όπως οι διατάξεις αυτές τροποποιή-
θηκαν με τις διατάξεις των παρ. 1 και 6 αντιστοίχως του 
άρθρου 2 του ν. 4303/2014 (Α΄ 231).

2. Τις διατάξεις του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός 
Κώδικας» (Α΄ 265) και ιδίως της περ. α΄ της παρ. 1 του 
άρθρου 83, ως και της παρ. 3 του άρθρου αυτού.

3. Τις διατάξεις του ν. 2859/2000 «Κώδικας Φ.Π.Α.» 
(Α΄ 248) και ειδικότερα των άρθρων 2, 3, 5, 19, 25, 28.

4. Την ΑΥΟ υπ΄ αρ. 30/003/000/1026/2016 απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Όροι και 
προϋποθέσεις για την πλήρη μετουσίωση της αιθυλι-
κής αλκοόλης, την παρασκευή, διάθεση και την εμφιά-
λωση της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης» 
(Β΄ 755).

5. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 3199/93 της Επι-
τροπής της 22ας Νοεμβρίου 1993 «σχετικά με την αμοι-
βαία αναγνώριση των διαδικασιών για την πλήρη μετου-
σίωση της αλκοόλης με σκοπό την απαλλαγή από τους 
ειδικούς φόρους κατανάλωσης», όπως ισχύει σήμερα.

6. Τις διατάξεις α) των υπ΄ αρ. 378/1994 και 265/2002 
αποφάσεων ΑΧΣ, ως και β) των Καν.(ΕΚ) 1272/2008 και 
1907/2006 όπως ισχύουν.

7. Την υπ΄ αρ. 1 πράξη της 20.01.2016 του Υπουργι-
κού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμ-
ματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου 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. 699) του Συμβουλίου της Διοί-
κησης της Α.Α.Δ.Ε. και υπ΄ αρ. 5294 ΕΞ2020/17.01.2020 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανα-
νέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων».

8. Την υπ΄ αρ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε) «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε)» (Β΄ 968), όπως ισχύει.

9. Tο π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α΄ 181).

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

11. Την υπ΄ αρ. Υ2/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργών» (Β΄ 2901).

12. Την υπ΄ αρ. 339/18.07.2019 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό, Απόστολο Βεσυ-
ρόπουλο» (Β΄ 3051).

13. Την ανάγκη για διεύρυνση των επιτρεπομένων 
όγκων προσυσκευασιών που μπορούν να χρησιμοποι-
ούνται για την εμφιάλωση της πλήρως μετουσιωμένης 
αιθυλικής αλκοόλης προκειμένου για την διάθεσή της 
στην λιανική πώληση, κατόπιν σχετικών αιτημάτων εν-
διαφερομένων επιχειρήσεων, για την διευκόλυνση του 
εμπορίου.

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα τροποποιείται η υπ΄ αρ. 30/003/000/
1026/2016 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικο-
νομικών «Όροι και προϋποθέσεις για την πλήρη μετου-
σίωση της αιθυλικής αλκοόλης, την παρασκευή, διάθεση 
και την εμφιάλωση της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλι-
κής αλκοόλης» (Β΄ 755), ως εξής:

1. Η παρ. 2 του άρθρου 4 αυτής αντικαθίσταται ως 
εξής:

«2. Για τους σκοπούς της παρούσας, ως εμφιάλωση 
νοείται η τοποθέτηση της πλήρως μετουσιωμένης αι-
θυλικής αλκοόλης, για εμπορικούς σκοπούς, σε φιάλες 
ή δοχεία χωρητικότητας μέχρι 10 λίτρων.»

2. Η παρ. 8 του άρθρου 4 αυτής αντικαθίσταται ως 
εξής:

«8. Η πλήρως μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη με την 
κοινή μέθοδο, ως και η πλήρως μετουσιωμένη αιθυλική 
αλκοόλη σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές 
άλλου κράτους-μέλους, όπως αυτές περιλαμβάνονται 
στις σχετικές διατάξεις του Παραρτήματος του Καν. 
(ΕΚ) 3199/93 όπως ισχύει, μπορεί, ως εμφιαλωμένη σε 
προσυσκευασίες ονομαστικού όγκου μέχρι 10 λίτρων, 
προερχόμενη από τα άλλα κράτη-μέλη ή από το οικείο 
κράτος-μέλος, αντιστοίχως, να διατίθεται στη χονδρική 
και λιανική πώληση από πρόσωπα που ασκούν νόμι-
μη εμπορική δραστηριότητα, τηρουμένων των όρων 
και προϋποθέσεων που προβλέπονται από τις εθνικές 
(ν. 2960/2001) και ενωσιακές διατάξεις για την ενδο-
κοινοτική διακίνηση του προϊόντος αυτού ως και την 
παρούσα.».

3. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 8 αυτής αντικαθίστανται 
ως εξής:

«1. Η πλήρως μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη δια-
τίθεται, στη λιανική πώληση, σε προσυσκευασίες, από 
κατάλληλη, απρόσβλητη πρακτικά από αυτή, πλαστική 
ύλη ή από γυαλί, ονομαστικού όγκου μέχρι 10 λίτρων.

2. Στην κάθε είδους προσυσκευασία αναγράφονται 
υποχρεωτικά, με στοιχεία ευκρινή και με ανεξίτηλα χρώ-
ματα, έκτυπα ή έντυπα ή με επικόλληση σταθερά επισή-
ματος (ετικέτας), οι παρακάτω ενδείξεις:

α. Η επωνυμία «ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ» (προκει-
μένου για την πλήρως μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη 
σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική μέθοδο της χώρας 
μας) ή «ΠΛΗΡΩΣ ΜΕΤΟΥΣΙΩΜΕΝΗ ΑΙΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟ-
ΛΗ-ΚΟΙΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ» (προκειμένου για την πλήρως 
μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη με την κοινή μέθοδο), 
με κεφαλαία γράμματα ύψους τουλάχιστον τεσσάρων 
(4) χιλιοστομέτρων (0,004 μ) προκειμένου για προσυ-
σκευασίες ονομαστικού όγκου μέχρι 2,5 λίτρων και έξι 
(6) χιλιοστομέτρων (0,006 μ) τουλάχιστον προκειμένου 
για προσυσκευασίες ονομαστικού όγκου μεγαλύτερου 
από 2,5 λίτρα και μέχρι 10 λίτρα.

β. Ο κατ΄ όγκο αλκοολικός τίτλος του προϊόντος ως έχει 
% vol., με χαρακτήρες ύψους τουλάχιστον τεσσάρων (4) 
χιλιοστομέτρων (0,004μ) προκειμένου για προσυσκευ-
ασίες ονομαστικού όγκου μέχρι 2,5 λίτρων και έξι (6) 

χιλιοστομέτρων (0,006 μ) τουλάχιστον προκειμένου για 
προσυσκευασίες ονομαστικού όγκου μεγαλύτερου από 
2,5 λίτρα και μέχρι 10 λίτρα.

γ. Ο όγκος του περιεχομένου, σε λίτρα ή υποδιαιρέ-
σεις αυτών, με χαρακτήρες ύψους τουλάχιστον δύο και 
μισού (2,5) χιλιοστομέτρων (0,0025 μ) προκειμένου για 
προσυσκευασίες ονομαστικού όγκου μέχρις (2,5) λίτρων 
και τεσσάρων (4) χιλιοστομέτρων (0,004 μ) τουλάχιστον 
προκειμένου για προσυσκευασίες ονομαστικού όγκου 
μεγαλύτερου από 2,5 λίτρα και μέχρι 10 λίτρα.

δ. Η επισήμανση γίνεται σύμφωνα με τον τίτλο ΙΙΙ (άρ-
θρα 17-34) του Καν.(ΕΚ) 1272/2008 όπως ισχύει.

ε. Τα στοιχεία του εμφιαλωτή σύμφωνα με τη χορηγη-
θείσα ειδική άδεια εμφιάλωσης, δηλαδή το ονοματεπώ-
νυμο αυτού ή η επωνυμία της επιχειρήσής του, η ακριβής 
διεύθυνση του εργαστηρίου (πόλη – οδός – αριθμός – 
ταχ. κώδικας), καθώς και τα στοιχεία της ειδικής αδείας 
λειτουργίας του εργαστηρίου, με γράμματα ύψους του-
λάχιστον δύο και μισού (2,5) χιλιοστομέτρων (0,0025 μ) 
προκειμένου για προσυσκευασίες ονομαστικού όγκου 
μέχρις (2,5) λίτρων και τεσσάρων (4) χιλιοστομέτρων 
(0,004 μ) τουλάχιστον προκειμένου για προσυσκευασί-
ες ονομαστικού όγκου μεγαλύτερου από 2,5 λίτρα και 
μέχρι 10 λίτρα.».

4. Στην παρ. 3 του άρθρου 8 αυτής το στοιχείο (i) αντι-
καθίσταται ως εξής:

«i) τα πλήρη στοιχεία [επωνυμία, ακριβής διεύθυνση 
(πόλη – οδός – αριθμός – ταχ. κώδικας) ως και στοιχεία 
για την άμεση επικοινωνία] του προσώπου που διαθέτει 
το προϊόν στην ελληνική αγορά, με γράμματα ύψους 
τουλάχιστον δύο και μισού (2,5) χιλιοστομέτρων (0,0025 
μ) προκειμένου για προσυσκευασίες ονομαστικού όγκου 
μέχρις 2,5 λίτρων και τεσσάρων (4) χιλιοστομέτρων 
(0,004 μ) τουλάχιστον προκειμένου για προσυσκευασί-
ες ονομαστικού όγκου μεγαλύτερου από 2,5 λίτρα και 
μέχρι 10 λίτρα».

5. Οι παρ. 5 και 6 του άρθρου 8 αναριθμούνται σε 4 
και 5 αντίστοιχα.

6. Στη νέα παρ. 4 του άρθρου 8 αυτής το στοιχείο (v) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«v) τα πλήρη στοιχεία [επωνυμία, ακριβής διεύθυνση 
(πόλη – οδός – αριθμός – ταχ. κώδικας) ως και στοιχεία 
για την άμεση επικοινωνία] του προσώπου που διαθέτει 
το προϊόν στην ελληνική αγορά, με γράμματα ύψους 
τουλάχιστον δύο και μισού (2,5) χιλιοστομέτρων (0,0025 
μ) προκειμένου για προσυσκευασίες ονομαστικού όγκου 
μέχρις 2,5 λίτρων και τεσσάρων (4) χιλιοστομέτρων 
(0,004 μ) τουλάχιστον προκειμένου για προσυσκευασί-
ες ονομαστικού όγκου μεγαλύτερου από 2,5 λίτρα και 
μέχρι 10 λίτρα».

Άρθρο 2
Τα πρόσωπα που ασκούν νόμιμη εμπορική δρα-

στηριότητα και τα οποία, τηρουμένων των όρων και 
προϋποθέσεων που προβλέπονται από τις εθνικές 
(ν. 2960/2001) και ενωσιακές διατάξεις για την ενδοκοι-
νοτική διακίνηση, έχουν ήδη, πριν την έναρξη ισχύος της 
παρούσας, παραλάβει από τα άλλα κράτη-μέλη και κα-
τέχουν πλήρως μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη με την 
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κοινή μέθοδο καθώς και πλήρως μετουσιωμένη αιθυλική 
αλκοόλη σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές 
άλλου κράτους-μέλους, όπως αυτές περιλαμβάνονται 
στις σχετικές διατάξεις του Παραρτήματος του Καν. (ΕΚ) 
3199/93 όπως ισχύει, εμφιαλωμένη σε προσυσκευασί-
ες ονομαστικού όγκου μεγαλύτερου των 2,5 λίτρων και 
μέχρι 10 λίτρα, δύνανται να τη διαθέσουν στη χονδρική 
και λιανική πώληση.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 9 Μαρτίου 2020

Ο Υφυπουργός
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ   

Ι

 Αριθμ. 2131.16/2475/2020 (2)
  Απαγόρευση προσέγγισης πλωτών μέσων και λή-

ψης θαλάσσιου λουτρού στον όρμο Χωμοί Λια-

πάδων, Δημοτικής Ενότητας Παλαιοκαστριτών, 

ΠΕ Κέρκυρας. 

Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 Έχοντας υπόψη:
α) Τα άρθρα 9, 14, 188, 295 και 296 του Γενικού Κανο-

νισμού Λιμένα Κέρκυρας (Β΄ 397), όπως ισχύει. 
β) Το άρθρο 141 του ν.δ. 187/1973 περί Κ.Δ.Ν.Δ. 

(Α΄ 261), όπως ισχύει.
γ) Τις διατάξεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 

υπ’ αρ. 20 (Β΄ 444) και Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  
υπ’ αρ. 38 (Β΄ 748), όπως ισχύουν. 

δ) Τις διατάξεις του ν. 4256/2014 (Α΄ 92), όπως ισχύει.
ε) Το από 03-09-2019 περιστατικό πτώσης λίθων επί 

του αιγιαλού στον Όρμο Χωμοί Λιαπάδων, Δημοτικής 
Ενότητας Παλαιοκαστριτών, ΠΕ Κέρκυρας. 

στ) Την υπ’ αρ. 2131.16/5522/2019 από 04-09-2019 
απόφαση Κεντρικού Λιμενάρχη Κέρκυρας (ΑΔΑ: 68ΦΙ-
4653ΠΩ-ΦΤΜ). 

ζ) Το υπ’ αρ. 2045 από 19-09-2019 έγγραφο του Δήμου 
Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων/Διεύθυνση 
Επιχειρησιακού Έργου. 

η) Το υπ’ αρ. 464 από 07-10-2019 έγγραφο του Δήμου 
Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων/Διεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών. 

θ) Το από 29-05-2020 απόσπασμα του υπ’ αρ. 04/2020 
πρακτικού συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας 
Λιαπάδων. 

ι) Το υπ’ αρ. 2131.16/2391/2020/05-06-2020 έγγραφο 
Κ.Λ. Κέρκυρας. 

ια) Την υπ’ αρ. ΩΠ: 091300/06-2020 σηματική αναφο-
ρά Α΄Λ/Τ Παλαιοκαοτρίτσας περί νεώτερου συμβάντος 
κατολίσθησης. 

ιβ) Το υπ’ αρ. 2131.16/2430/2020/09-06-2020 (ΣΕ 
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) έγγραφο Κ.Λ. Κέρκυρας. 

ιγ) Την υπ’ αρ. ΩΠ:110905/06-20 Διαταγή Κ.Λ. Κέρκυ-
ρας.

ιδ) Την υπ’ αρ. 2131.16/194/2020/11-06-2020 Έγγραφη 
Αναφορά Α΄Λ/Τ Παλαιοκαστρίτσας.

ιε) Την ανάγκη θέσπισης κανόνων ασφαλείας σε σκά-
φη/πλοία και τους επιβαίνοντες σε αυτά, καθώς και σε 
λουόμενους με γνώμονα τη διασφάλιση της δημόσιας 
υγείας και ασφάλειας, του πρωτίστου έννομου αγαθού, 
καθόσον στον όρμο Χωμοί Λιαπάδων έχει διαπιστωθεί 
η κατάπτωση λίθων, γεγονός που δημιουργεί συνθή-
κες που εγκυμονούν σοβαρό κίνδυνο σε επισκέπτες/
λουόμενους.

ιστ) Το δεδομένο ότι δυνατότητα πρόσβασης σε επι-
σκέπτες/λουόμενους στην εν λόγω παραλία παρέχεται 
μόνο δια θαλάσσης. 

ιζ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

1. Την απαγόρευση προσέγγισης σε πάσης φύσεως πλω-
τό μηχανοκίνητο ή μη μέσο, καθώς και την απαγόρευση 
λήψης θαλάσσιου λουτρού στον όρμο Χωμοί Λιαπάδων, 
Δημοτικής Ενότητας Παλαιοκαστρίτσας, ΠΕ Κέρκυρας.

2. Για την εφαρμογή της παρούσας ως όρμος ορίζεται 
η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται με νοητή ευθεία 
από τα εξής γεωγραφικά στίγματα στο σύστημα WGS 84: 
φ: 39.652670 Β - λ: 19.725830 Α και φ: 39.649900 Β - λ: 
19.730400 Α.

3. Οι εκμισθωτές επαγγελματικών σκαφών που δρα-
στηριοποιούνται κατά τις διατάξεις του Γ.Κ.Λ. 20 και 38 
οφείλουν κατά την παράδοση του σκάφους στο μισθωτή 
να τον ενημερώνουν για την απαγόρευση που διαλαμ-
βάνεται στην παρούσα, παραδίδοντας αντίγραφο αυτής 
στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

4. Οι παραβάτες της παρούσας, ανεξάρτητα από τυχόν 
συντρέχουσες ποινικές και αστικές ευθύνες, κατά την 
ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και στις κυρώσεις του 
άρθρου 157 του ν.δ. 187/1973, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

5. Η παρούσα ισχύει από την έκδοση της μέχρι τη γνω-
στοποίηση από τους αρμόδιους φορείς περί ασφαλούς 
πρόσβασης και παραμονής στην εν λόγω περιοχή.

6. Με την έκδοση της παρούσας η (στ) σχετική παύει 
να ισχύει. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Κέρκυρα, 11 Ιουνίου 2020.

Ο Κεντρικός Λιμενάρχης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΟΥΡΟΣ   
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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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