
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμε-
νου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής 
και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ).

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.31/13/3.6.2003 
απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικο-
νομικών (Β΄ 816) «Σύσταση και λειτουργία φορο-
λογικών αποθηκών κοινοτικών οχημάτων».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 127139/Ν1 (1)
Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-

μιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμε-

νου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής 

και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ).

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 682/1977 «Περί ιδιωτικών σχολεί-

ων Γενικής Εκπαιδεύσεως και Σχολικών Οικοτροφείων» 
(Α΄ 244), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 4713/2020 
(Α΄ 147).

2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου 
πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016  - 
Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγι-
κής 2013-2016» (Α΄ 222), όπως τροποποιήθηκαν από 
τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 «Συνταξι-
οδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύ-
ρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση 
των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας 
Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότη-
τας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού 
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και 
της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμ-
βαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης 

Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της 
Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση 
Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της 
Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του 
Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο 
«Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παρο-
χή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσε-
ων» και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α΄ 18) και όπως 
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώ-
του του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των 
νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄ 107), 
του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» 
(Α΄ 193), της παρ. 3 του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 
«Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επεί-
γουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα Είσπραξης Δημο-
σίων Εσόδων» (Α΄ 176) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 268), 
του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 «Άδεια εγκατάστασης 
και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστα-
σης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 8) και του άρθρου 48 του 
ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 118).

3. Τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 79/2017 
«Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών 
σχολειών» (Α΄ 109), όπως αντικαταστάθηκε από τη διά-
ταξη της παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111) 
σε συνδυασμό με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 50 
του ν. 4692/2020.

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 με την υπό στοιχεία 
34566/ΙΑ/12.3.2013 (Β΄ 756) κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού.

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 Δ22/οικ.11828/293/13.3.2017 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός προϋποθέσεων ... 
χαρακτήρα» (Β΄ 1157).

7. Την υπ’ αρ. 15238/8.10.2012 απόφαση του Δήμου 
Βριλισσίων.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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8. Την με ημερομηνία 30.3.2021 αίτηση της Παππά 
Ιωάννας, νόμιμης εκπροσώπου της εταιρείας «ΙΩΑΝ-
ΝΑ ΠΑΠΠΑ και ΣΙΑ Ε.Ε» για χορήγηση άδειας Ιδιωτικού 
Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου 
Συστεγαζόμενου με ΜΦΠΑΔ.

9. Την υπό στοιχεία ΔΑ/36011/14.9.2021 απόφαση δι-
ατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ.

10. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/8.1.2020 απόφαση της 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση 
του δικαιώματος υπογραφής ... του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων» (Β΄ 8).

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:

Από το σχολικό έτος 2021-2022, χορηγούμε στην 
εταιρεία «ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΠΑ και ΣΙΑ Ε.Ε» άδεια Ιδιωτικού 
Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου 
Συστεγαζόμενου με ΜΦΠΑΔ για μία (1) αίθουσα διδα-
σκαλίας στο ισόγειο, δυναμικότητας δέκα τεσσάρων (14) 
νηπίων.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Νηπιαγωγείου είναι: «Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νη-
πιαγωγείο - Love & care ».

Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει επί της οδού Κο-
νίτσης 46, στα Βριλήσσια, με νόμιμη εκπρόσωπο στο 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων την Παππά Ιω-
άννα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 8 Oκτωβρίου 2021

Με εντολή Υφυπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας 
Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

Ι

Αριθμ. Α.1229 (2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.31/13/3.6.2003 

απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οι-

κονομικών (Β΄ 816) «Σύσταση και λειτουργία φο-

ρολογικών αποθηκών κοινοτικών οχημάτων».

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) 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-
μίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94) και ειδικότερα της 
περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της παρ. 1 
του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,

β) του άρθρου 134 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα 
(ν. 2960/2001, Α΄ 265), σχετικά με τη σύσταση και λει-
τουργία φορολογικών αποθηκών οχημάτων και ειδικό-
τερα της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 3 αυτού,

γ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α. 1125859 ΕΞ 2020/
23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με θέμα «Οργανισμός της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (ΑΑΔΕ) (Β΄ 4738),

δ) την υπό στοιχεία Δ19Α 5041533 ΕΞ 2013/2.12.2013 
ΑΥΟ «Καθιέρωση πληροφορικού συστήματος ICISnet 
και ηλεκτρονικών συναλλαγών, σε πλήρη εφαρμογή» 
(Β΄ 3051).

2. 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 372), 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. α) της παρ. 3 του 
άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94).

3. Την υπ’ αρ. 1 της 20.1.2016 πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμμα-
τέα 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. 689) του Συμβουλίου Διοίκη-
σης της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17.1.2020 
του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της 
θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

4. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχεία Φ.31/
13/3.6.2003 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών «Σύσταση και λειτουργία φορολογικών 
αποθηκών κοινοτικών οχημάτων» (Β΄ 816), για λόγους 
διευκόλυνσης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιού-
νται στον κλάδο της αγοράς των οχημάτων με τη θέσπι-
ση νέων ρυθμίσεων ως προς τα θέματα της προσωρινής 
εξόδου των επιβατικών οχημάτων από φορολογικές 
αποθήκες, που είναι κατασκευασμένα για τη μεταφορά 
περισσοτέρων των πέντε προσώπων (συμπεριλαμβα-
νομένου του οδηγού) της δασμολογικής κλάσης 87.03, 
ήτοι κυρίως για οικογένειες πολυτέκνων, σε συνδυασμό 
με τις προκύπτουσες ανάγκες της αγοράς.

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

Άρθρο 1
Η υπό στοιχεία Φ.31/13/3.6.2003 απόφαση του Υφυ-

πουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Β΄ 816) τροπο-
ποιείται, ως ακολούθως:

Το άρθρο 5 αντικαθίσταται, ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 5
Προσωρινή έξοδος οχημάτων

1. Καθορισμός περιπτώσεων προσωρινής εξόδου 
οχημάτων.

α. Επιτρέπεται η προσωρινή έξοδος οχημάτων από τη 
φορολογική αποθήκη με σκοπό την:
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αα) Επίδειξή τους σε εκθέσεις που διοργανώνονται σε 
δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους στα πλαίσια διαφόρων 
εμπορικών, βιομηχανικών κ.λπ. εκδηλώσεων, εξαιρουμέ-
νων των εκθέσεων που διοργανώνουν επιτηδευματίες 
του είδους στα εμπορικά τους καταστήματα ή χώρους, 
για την πώληση των οχημάτων.

αβ) Δοκιμή τους (test drive)
αγ) Εκτέλεση συνήθων εργασιών συντήρησης και επι-

σκευής για τη διατήρησή τους σε καλή κατάσταση, εφ’ 
όσον αυτό απαιτείται.

αδ) Πραγματοποίηση διαφόρων εργασιών, σε φορτη-
γά ή βάσεις φορτηγών, όπως τοποθέτηση καρότσας ή 
ψυκτικού θαλάμου κ.λπ. ή τεχνικών ελέγχων σε επιχεί-
ρηση συνεργείο της επιλογής του εγκεκριμένου αποθη-
κευτή, με τελικό σκοπό στη συνέχεια τα οχήματα αυτά 
να εξαχθούν σε τρίτη χώρα με την τήρηση της προβλε-
πόμενης διαδικασίας και των σχετικών περί εξαγωγής 
διατάξεων.

β. Επιτρέπεται η προσωρινή έξοδος από τη φορολογι-
κή αποθήκη των επιβατικών οχημάτων που είναι κατα-
σκευασμένα για τη μεταφορά άνω των πέντε προσώπων 
(συμπεριλαμβανομένου του οδηγού) της δασμολογικής 
κλάσης 87.03 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, με σκο-
πό την επίδειξή τους σε εκθέσεις που διοργανώνονται 
σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους στο πλαίσιο διαφό-
ρων εμπορικών, βιομηχανικών κ.λπ. εκδηλώσεων και σε 
εκθέσεις εμπορικών καταστημάτων των εισαγωγέων /
επίσημων αντιπροσώπων / διανομέων, με κύρια δρα-
στηριότητα την πώληση των οχημάτων.

2. Η αρμόδια για τον έλεγχο της φορολογικής αποθή-
κης, Τελωνειακή Αρχή χορηγεί άδεια προσωρινής εξόδου 
για την προσωρινή έξοδο οχήματος, ύστερα από αίτηση 
του εγκεκριμένου αποθηκευτή και κατάθεση ισόποσης 
των αναλογουσών στο όχημα φορολογικών επιβαρύν-
σεων τραπεζικής εγγυητικής επιστολής ή αξιόχρεης εγ-
γύησης τρίτου προσώπου.

Η διάρκεια παραμονής του οχήματος εκτός της φορο-
λογικής αποθήκης δεν πρέπει να υπερβαίνει το χρονικό 
όριο που είναι απαραίτητο για την επίτευξη του επιδιω-
κόμενου σκοπού και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να 
υπερβαίνει για τα οχήματα:

α) της υποπερ. αα) της περ. α της παρ. 1 τις δέκα (10) 
ημέρες κατ’ ανώτατο όριο από τη λήξη της έκθεσης.

β) των υποπερ. αβ) και αγ) της περ. α της παρ. 1 τις 
δεκαπέντε (15) ημέρες.

γ) της υποπερ. αδ) της περ. α της παρ. 1 τις σαράντα 
πέντε (45) ημέρες συνολικά, με δυνατότητα χορήγησης 
δεκαπέντε (15) επιπλέον ημερών εφόσον αυτό δικαιο-
λογείται από τις περιστάσεις και

δ) της περ. β της παρ. 1 τις εκατόν ογδόντα (180) ημέ-
ρες συνολικά.

3. Οι υποπερ. αα) και αβ) της περ. α της παρ. 1 έχουν 
εφαρμογή για νέου τύπου οχήματα που παρουσιάζονται 
για πρώτη φορά στη χώρα στο πλαίσιο της εμπορικής 
πολιτικής του ενδιαφερόμενου αποθηκευτή εισαγωγέα 
και δεν μπορεί ο αριθμός τους να ξεπερνά τα τρία (3) 
τεμάχια ανά τύπο οχήματος, για κάθε αποθηκευτή αντι-
πρόσωπο. Εφόσον ο αριθμός τους ξεπερνά τα τρία (3) 
τεμάχια ανά τύπο οχήματος, για συγκεκριμένο αποθη-
κευτή αντιπρόσωπο, απαιτείται κατόπιν εισήγησης του 

Τελωνείου Ελέγχου της Φορολογικής Αποθήκης, έγκριση 
της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., πριν από 
τη χορήγηση της άδειας προσωρινής εξόδου από την 
αρμόδια τελωνειακή αρχή. Ομοίως, κατόπιν έγκρισης 
της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., η αρμόδια 
τελωνειακή αρχή δύναται να χορηγήσει άδεια εξόδου 
από τη φορολογική αποθήκη με διάρκεια παραμονής, 
επιπλέον σαράντα πέντε (45) ημερών, από τη διάρκεια 
όπως καθορίζεται με την ως άνω υποπερ. αβ) και μόνο 
για σκοπούς δοκιμής (test drive) της υποπερ. αβ) της 
περ. α της παρ. 1.

Η περ. β της παρ. 1 έχει εφαρμογή για επιβατικά αυ-
τοκίνητα, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να ξεπερνά 
τα δεκαπέντε (15) τεμάχια ανά τύπο οχήματος, για κάθε 
αποθηκευτή αντιπρόσωπο. Για την προσωρινή έξοδο 
των ως άνω επιβατικών αυτοκινήτων με διάρκεια πα-
ραμονής, εκτός της φορολογικής αποθήκης, σύμφωνα 
με την περ. δ της παρ. 2, απαιτείται έγκριση της Γενικής 
Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., κατόπιν εισήγησης του 
Τελωνείου Ελέγχου της Φορολογικής Αποθήκης και πριν 
από τη χορήγηση της άδειας προσωρινής εξόδου από 
την αρμόδια τελωνειακή αρχή.

4. Στην αίτηση για τη χορήγηση της Άδειας Προσωρι-
νής Εξόδου, πρέπει να αναφέρονται: 

α) Η επωνυμία του εγκεκριμένου αποθηκευτή.
β) Το είδος (κατηγορία, μάρκα, τύπο, αριθμό πλαισίου, 

κινητήρα, κ.λπ.) και ο αριθμός των οχημάτων με ειδική 
μνεία στις περιπτώσεις που τα οχήματα είναι κατασκευ-
ασμένα για τη μεταφορά άνω των πέντε προσώπων 
(συμπεριλαμβανομένου του οδηγού) της δασμολογικής 
κλάσης 87.03 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας.

γ) Η φορολογική αποθήκη από την οποία θα εξαχθούν 
προσωρινά.

δ) Ο χώρος στον οποίο θα ευρίσκονται τα οχήματα 
κατά τη διάρκεια της προσωρινής εξόδου.

ε) Ο σκοπός της προσωρινής εξόδου.
στ) Η ΔΑΟ ή ΑΔΟ με την κατάθεση της οποίας τα εν 

λόγω οχήματα εισήλθαν στη φορολογική αποθήκη.
ζ) Η διάρκεια παραμονής εκτός της φορολογικής απο-

θήκης.
5. Τα εξερχόμενα προσωρινά της φορολογικής αποθή-

κης οχήματα, κατόπιν σχετικής έγκρισης της αρμόδιας 
τελωνειακής αρχής, εξακολουθούν να ευρίσκονται σε 
καθεστώς φορολογικής αποθήκης, ήτοι σε καθεστώς 
αναστολής καταβολής του αναλογούντος τέλους ταξι-
νόμησης και του Φ.Π.Α. και συνεπώς δεν επιτρέπεται η 
οποιαδήποτε χρήση και μετακίνησή τους κατά τη διάρ-
κεια της προσωρινής εξόδου, πέρα από τα οριζόμενα 
στη σχετική άδεια της αρμόδιας τελωνειακής αρχής.».

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, 7 Oκτωβρίου 2021

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,
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