
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Χαρακτηρισμός των διδασκόμενων μαθημάτων 
(ομάδες μαθημάτων) Μουσουλμανικών Ιερο-
σπουδαστηρίων Θράκης.

2 Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή 
αιτήσεων για την επιστροφή/διαγραφή του Ει-
δικού Φόρου Κατανάλωσης και των λοιπών συ-
νεισπραττόμενων, σύμφωνα με τον Εθνικό Τελω-
νειακό Κώδικα, επιβαρύνσεων κρασιού μικρών 
οινοπαραγωγών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 8966/Θ2 (1)
   Χαρακτηρισμός των διδασκόμενων μαθημάτων 

(ομάδες μαθημάτων) Μουσουλμανικών Ιερο-

σπουδαστηρίων Θράκης. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 
 1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 1 τoυ άρθρου 4 του ν. 2621/1998 «Ρύθμιση 

θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των Τεχνολογικών 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 136), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

β) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 40Α΄του ν. 3536/2007 
(Α΄ 42), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 28 
ν. 4301/2014 «Οργάνωση της νομικής μορφής των Θρη-
σκευτικών Κοινοτήτων και ενώσεών τους στην Ελλάδα 
και άλλες διατάξεις αρμοδιότητος Γενικής Γραμματείας 
Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 223),

γ) του π.δ. 126/2016 «Περί σχολικού και διδακτικού 
έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου» 
(Α΄ 211), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

δ) του ν. 4692/2020 με θέμα «Αναβάθμιση του Σχολεί-
ου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 111),

ε) του π.δ.  81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετο-
νομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός 
των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και 
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),

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

ζ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),

η) του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθη-
κε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως 
διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133), 2. την υπό στοιχεία 65234/
Θ2/2017 (Β’ 1444) υπουργική απόφαση με θέμα «Ομάδες 
μαθημάτων και αξιολόγηση μαθητών του Γυμνασίου στα 
Μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια Θράκης».

2. Την υπό στοιχεία 125708/Δ2/2020 υπουργική από-
φαση με θέμα «Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρό-
πος και χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης, ορισμός 
και υποχρεώσεις επιτηρητών, υποχρεώσεις μαθητών 
κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπωσης 
των θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων 
των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, ανα-
βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων προαγωγικών και 
απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου, τρόπος 
φύλαξης των γραπτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα» 
(Β’ 4177).

3. Την υπό στοιχεία 112350/Θ2/2020 υπουργική από-
φαση για το ωρολόγιο πρόγραμμα των Μουσουλμανι-
κών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης (Β’ 3769).

4. Το υπ’ αρ. 13/08-10-2020 έγγραφο του Εποπτικού 
Συμβουλίου Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων 
Θράκης (Ε.Σ.Μ.Ι.Θ.), με θέμα «Γνωστοποίηση προτάσε-
ων - απόψεων», με το οποίο ενημερώθηκε αρμοδίως το 
ΥΠΑΙΘ για το περιεχόμενο της 5ης/07-10-2020 πράξης 
του εν λόγω Συμβουλίου.

5. Την υπ’ αρ. 5/07-10-2020 πράξη του Ε.Σ.Μ.Ι.Θ., με 
θέμα «Διατύπωση απόψεων για την κατανομή των δι-
δασκόμενων μαθημάτων σε ομάδες μαθημάτων και 
ορισμού των γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων στις 
προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις σε όλες τις τάξεις 
Γυμνασίου και Λυκείου των Μουσουλμανικών Ιεροσπου-
δαστηρίων Θράκης».

6. Το υπό στοιχεία Φ.8.2./47/10767/02-11-2020 έγγρα-
φο του Προϊσταμένου της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, με θέμα «Ομάδες μαθη-
μάτων στα Μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια Θράκης».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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7. Το υπ’ αρ. 13435/11-12-2020 έγγραφο του Ι.Ε.Π. με 
το οποίο διαβιβάστηκε το υπ’ αρ. 57/10-12-2020 από-
σπασμα πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.

8. Την υπ’ αρ. πρ. Φ.1/Γ/655/176673/Β1 εισήγηση του 
άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄143), όπως αντικαταστά-
θηκε με την παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 (Α΄ 
129) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα 
με την οποία, από την παρούσα απόφαση δεν προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του 
Υ.ΠΑΙ.Θ., αποφασίζουμε:

1) Τα μαθήματα τα οποία διδάσκονται στο Γυμνάσιο 
των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης κα-
τατάσσονται σε τρεις Ομάδες, ως εξής:

Ομάδα Α΄: 1) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 
(Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία), 
2)  Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Αρχαία 
Ελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελληνικά κείμενα από μετά-
φραση), 3) Ιστορία, 4) Μαθηματικά, 5) Φυσική, 6) Βιο-
λογία, 7) Αγγλικά, 8) Κοράνιο, 9) Φικχ (Ερμηνεία Ισλα-
μικού Δικαίου) για την Α΄ και Β’ Γυμνασίου, και Ακαήντ 
(Θεμελιώδεις Αρχές Ισλάμ) για τη Γ’ Γυμνασίου, τα οποία 
εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές ή απολυτήριες 
εξετάσεις.

Ομάδα Β’: 1) Γεωλογία - Γεωγραφία, 2) Χημεία, 3) Κοινω-
νική και Πολιτική Αγωγή, 4) Τεχνολογία- Πληροφορική, 
5) Οικιακή Οικονομία, 6) Αραβική Γλώσσα, 7) Τουρκική 
Γλώσσα, 8) Ισλαμική Ιστορία, 9) Σιρά.

Ομάδα Γ’: 1) Μουσική-Καλλιτεχνικά, 2) Φυσική Αγωγή.
Το ωρολόγιο πρόγραμμα των Μουσουλμανικών Ιερο-

σπουδαστηρίων Θράκης ορίζει ποια μαθήματα από τα 
παραπάνω περιλαμβάνονται σε κάθε τάξη του Γυμνασίου.

2) Τα μαθήματα τα οποία διδάσκονται στο Λύκειο των 
Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης κατα-
τάσσονται σε δύο Ομάδες, ως εξής:

Για την Α΄ Λυκείου
Ομάδα Α΄: Μαθήματα Γενικής Παιδείας και Θρησκευ-

τικής Εξειδίκευσης τα οποία εξετάζονται γραπτώς στις 
προαγωγικές εξετάσεις: 1) Ελληνική Γλώσσα (Αρχαία 
Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία και τρίωρη συνεξέτα-
ση των κλάδων Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νέα Ελληνική 
Λογοτεχνία), 2) Μαθηματικά (Άλγεβρα και Γεωμετρία), 
3) Ιστορία, 4) Φυσικές Επιστήμες (μόνο Φυσική και Χη-
μεία), 5) Αγγλικά, 6) Κοράνιo, και 7) Φικχ (ερμηνεία του 
Ισλαμικού Δικαίου).

Ομάδα Β’: Υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας και 
μαθήματα Θρησκευτικής Εξειδίκευσης, (πέραν αυτών 
της Ομάδας Α΄ δηλαδή), τα οποία δεν εξετάζονται γρα-
πτώς στις προαγωγικές εξετάσεις.

Για τη Β’ Λυκείου
Ομάδα Α΄: Μαθήματα Γενικής Παιδείας και Θρησκευ-

τικής Εξειδίκευσης τα οποία εξετάζονται γραπτώς στις 
προαγωγικές εξετάσεις: 1) Ελληνική Γλώσσα (τρίωρη 
συνεξέταση των κλάδων Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νέα 
Ελληνική Λογοτεχνία), 2) Ιστορία, 3) Φυσικές Επιστήμες 
(μόνο Βιολογία), 4) Μαθηματικά (μόνο ο κλάδος Άλ-
γεβρα), 5) Αγγλικά, 6) Κοράνιo, 7) Φικχ (ερμηνεία του 
Ισλαμικού Δικαίου), 8) Τα μαθήματα των Ομάδων Προ-
σανατολισμού.

Ομάδα Β’: Υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας και 
υπόλοιπα μαθήματα Θρησκευτικής Εξειδίκευσης (πέραν 
αυτών της Ομάδας Α΄ δηλαδή), τα οποία δεν εξετάζονται 
γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις.

Για τη Γ’ Λυκείου
Ομάδα Α΄: Μαθήματα Γενικής Παιδείας και Θρησκευτικής 

Εξειδίκευσης τα οποία εξετάζονται γραπτώς στις απολυτή-
ριες εξετάσεις: 1) Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, 2) 
Μαθηματικά (μόνο για τους μαθητές της Ομάδας προσα-
νατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), 3) Ιστορία (μόνο 
για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών 
Σπουδών και Σπουδών Υγείας και της Ομάδας Προσανατο-
λισμού Θετικών Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής), 
4) Κοράνιo, 5) Αλ Ιμαμάτου (Πρακτικά καθήκοντα Ιμάμη), 
6) όλα τα μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού που εξε-
τάζονται γραπτώς στις απολυτήριες εξετάσεις.

Ομάδα Β’: Υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας, και 
από τα μαθήματα θρησκευτικής εξειδίκευσης όλα τα 
υπόλοιπα (πέραν αυτών της Ομάδας Α΄ δηλαδή), τα οποία 
δεν εξετάζονται γραπτώς στις απολυτήριες εξετάσεις. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του π.δ. 126/2016 
(Α΄ 211), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της υπό 
στοιχεία 125708/Δ2/2020 (Β’ 4177) υπουργικής απόφα-
σης με τη σημείωση ότι οι ενέργειες των Διευθυντών, που 
προβλέπονται, ασκούνται κατά συναρμοδιότητα με τους 
υποδιευθυντές των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστη-
ρίων Θράκης. Από την δημοσίευση της παρούσας παύει 
να ισχύει η υπό στοιχεία 65234/Θ2/2017 (Β’ 1444) όμοια.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 26 Ιανουαρίου 2021

Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Ι

Αριθμ. Α.1016 (2)
    Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή αι-

τήσεων για την επιστροφή/διαγραφή του Ει-

δικού Φόρου Κατανάλωσης και των λοιπών 

συνεισπραττόμενων, σύμφωνα με τον Εθνικό 

Τελωνειακό Κώδικα, επιβαρύνσεων κρασιού μι-

κρών οινοπαραγωγών. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 
 1. τις διατάξεις:
α) των άρθρων 71, 90 και 91 του ν. 2960/2001 «Εθνικός 

Τελωνειακός Κώδικας» (Α΄ 265), όπως ισχύουν,
β) του άρθρου 41 του ν. 4646/2019 «Φορολογική με-

ταρρύθμιση και αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα 
του αύριο» (Α΄ 201),

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

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

3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 90 του π.δ. 63/ 
2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε 
σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 
(Α’ 133).

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

6. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουρ-
γού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον 
Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και Β’372), 
όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συν-
δυασμό με τις διατάξεις της υποπερ. α’ της παρ. 3 του 
άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

7. Την υπ’ αρ. 1 της 20.01.2016 Πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και Διορισμός Γενικού Γραμματέα Δη-
μοσίων 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 την υπό στοι-
χεία 5294ΕΞ2020/17-01-2020 απόφαση του Συμβουλίου 
Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση θητείας του Διοικητή 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

8. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/ 
23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Ορ-
γανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

9. Το άρθρο 4 της υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 
2015/16-12-2015 Α.Υ.Ο. (Β’ 2785).

10. Την ανάγκη παράτασης της προθεσμίας της παρ. 1 
του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Α.1116/18-05-2020 

(Β’ 2127 και Β’ 2672 για διόρθωση σφάλματος) «Καθορι-
σμός των όρων και των προϋποθέσεων καθώς και της 
διαδικασίας για την επιστροφή/διαγραφή του Ειδικού 
Φόρου Κατανάλωσης και των λοιπών συνεισπραττόμε-
νων, σύμφωνα με τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα, επι-
βαρύνσεων κρασιού μικρών οινοπαραγωγών» κοινής 
απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για τη διευκό-
λυνση των παραγωγών λόγω της έκτακτης κατάστασης 
της χώρας εξ αιτίας της πανδημίας του COVID- 19.

11. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο-
λογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό στοι-

χεία Α.1116/18-05-2020 (Β’ 2127) κοινής απόφασης του 
Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την υποβολή από 
τους μικρούς οινοπαραγωγούς του άρθρου 71 του 
ν. 2960/2001 (Α΄ 265) της αίτησης - δήλωσης για την επι-
στροφή/διαγραφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και 
των λοιπών συνεισπραττόμενων, σύμφωνα με τον ίδιο 
νόμο, επιβαρύνσεων κρασιού παρατείνεται μέχρι και την 
31η Μαρτίου 2021.

Άρθρο 2
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, 25 Ιανουαρίου 2021

Ο Υφυπουργός Οικονομικών
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων

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,
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