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μίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας, που 
υλοποιείται το πρόγραμμα κατάρτισης σύμφωνα με τα 
οριζόμενα του άρθρου 4 της αριθμ. 11510/14-12-2016 
απόφασης.

β) Σε περίπτωση που απασχολούνται ως εκπαιδευτές 
ή ως υπεύθυνοι υλοποίησης εκπαιδεύσεων, υπάλληλοι 
του δημοσίου τομέα, θα πρέπει να προσκομίζουν την 
σύμφωνη γνώμη του προϊσταμένου της υπηρεσίας που 
υπηρετούν για την δραστηριότητα τους αυτή.

γ) Το ανώτατο όριο απασχόλησης των εκπαιδευτών 
όλων των κατηγοριών είναι δεκαοκτώ (18) ώρες ανά εκ-
παιδευτή ανά πρόγραμμα κατάρτισης και κατ' εξαίρεση 
τριάντα έξι (36) ώρες ανά εκπαιδευτή ανά πρόγραμμα 
κατάρτισης για τα προγράμματα κατάρτισης που λαμ-
βάνουν χώρα σε νησιωτικές περιοχές, εκτός Κρήτης και 
Εύβοιας. Το ανώτερο όριο απασχόλησης για τους εκπαι-
δευτές δεν δύναται να ξεπερνά τις οχτακόσιες δέκα (810) 
ώρες ανά εκπαιδευτή στο σύνολο του έτους, με εξαίρεση 
τους εκπαιδευτές υπαλλήλους του δημοσίου και του ευ-
ρύτερου δημόσιου τομέα, όπου το όριο απασχόλησης 
ανά εκπαιδευτή στο σύνολο του έτους, δε δύναται να 
ξεπερνά τις τριακόσιες εξήντα (360) ώρες.

δ) Η αποζημίωση του εκπαιδευτικού προσωπικού της 
παρ. 1 α) του παρόντος, βαρύνει αποκλειστικά τον προ-
ϋπολογισμό της συγχρηματοδοτούμενης πράξης και το 
ύψος της καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του δικαιούχου με τρόπο ώστε να μην γίνεται 
υπέρβαση του μοναδιαίου κόστους ανά καταρτιζόμενο, 
όπως αυτό υπολογίζεται με βάση τη μελέτη σχετικά με 
την εκτίμηση του εύλογου εύρους μοναδιαίου κόστους 
για τις σχετικές δαπάνες. Η αποζημίωση καταβάλλεται 
με την έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών ή παρα-
στατικού παρεχόμενων υπηρεσιών (τίτλος κτήσης) κατά 
περίπτωση και υπόκειται σε κρατήσεις εισφορών υπέρ 
των οικείων ασφαλιστικών ταμείων.

ε) Η μοριοδότηση των ενταγμένων στο Μητρώο Εκ-
παιδευτών όπως αυτή προέκυψε από τις αριθμ. 23076/
20-05-2019 και 25680/04-06-2019 προσκλήσεις εκδή-
λωσης ενδιαφέροντος θα ισχύει για την υλοποίηση των 
προγραμμάτων κατάρτισης και έως τη λήξη τους, με την 
κατάταξη των ενταγμένων σε έναν ενιαίο πίνακα ανά 
Περιφέρεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

2. α) Για την οργάνωση, τη διεξαγωγή, την αξιολόγηση, 
την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την υποστήριξη 
των προγραμμάτων κατάρτισης, ο δικαιούχος απευ-
θύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θέτει 
τα κριτήρια επιλογής για την πλήρωση των θέσεων. Ο 
δικαιούχος δύναται να συνάπτει συμβάσεις έργου με 
ανέργους και ελεύθερους επαγγελματίες, στις οποίες 
καθορίζεται το έργο που πρόκειται να παρασχεθεί, ο 
απαιτούμενος χρόνος απασχόλησης και η αποζημίωση 
η οποία καθορίζεται σύμφωνα με την παρ. 2β του πα-
ρόντος. Σε περίπτωση μη πλήρωσης των θέσεων από 
τις παραπάνω κατηγορίες, οι υπολειπόμενες θέσεις δύ-
νανται να καλυφθούν με υπαλλήλους του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή άλλων Υπουργεί-
ων, τους υπαλλήλους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των 

Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Νομικών 
Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου.

β) Η αποζημίωση του λοιπού προσωπικού της παρ. 2α 
του παρόντος βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογι-
σμό της συγχρηματοδοτούμενης πράξης και το ύψος της 
καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του δικαιούχου, με τρόπο ώστε να μην γίνεται υπέρβα-
ση του μοναδιαίου κόστους ανά καταρτιζόμενο, όπως 
αυτό υπολογίζεται με βάση τη μελέτη σχετικά με την 
εκτίμηση του εύλογου εύρους μοναδιαίου κόστους για 
τις σχετικές δαπάνες.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει με τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2020

Ο Υπουργός

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Ι

    Αριθμ: Α. 1003 (2) 
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης εισφοράς 

επί του ετήσιου συνολικού εισαγόμενου και με-

τατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος και εισα-

γόμενου ποσού σε ευρώ, με βάση τις διατάξεις 

του άρθρου 43 του ν. 4111/2013, όπως ισχύουν 

μετά την αντικατάστασή τους με το άρθρο 53 του 

ν. 4607/2019, φορολογικών ετών 2019 και μετά, 

τρόπος υποβολής και καθορισμός των δικαιο-

λογητικών.

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

 
 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 18 του 

ν. 4174/2013 (Α΄ 170), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 43 του 

ν. 4111/2013 (Α΄ 18), όπως ισχύουν.
3. Τις λοιπές διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4111/2013 

(Α’ 18), όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (Α΄ 

77/22.4.1975) όπως ισχύουν.
5. Τις λοιπές διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) και 

ιδίως το Παράρτημα αυτού, που προστέθηκε με την παρ. 
3 του άρθρου 50 του ν. 4223/2013.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 2873/2000 
(Α΄ 285).

7. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) 
και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 
και του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν.
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8. Την αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 (Β΄ 
968) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.

9. Την αριθ. 1 της 20.1.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ.18) πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γε-
νικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του 
άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν και την αριθ. 
39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλί-
ου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

10. Την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1178/2010 (Β΄ 1919) «Εγγραφή νέων 
χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TaxisNet».

11. Την ανάγκη ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης 
εισφοράς επί του ετήσιου ποσού του συνολικού εισαγό-
μενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος και 
συνολικού εισαγόμενου ποσού σε ευρώ σε επιχειρήσεις 
του άρθρου 25 του ν. 27/1975 πλην διαχειριστριών.

12. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προ-
ϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζει:

Άρθρο 1
Τύπος και περιεχόμενο δήλωσης εισφοράς επί του 

ετήσιου ποσού του συνολικού εισαγόμενου και μετα-
τρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος και συνολικού 
εισαγόμενου ποσού σε ευρώ

1. Ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης εισφοράς 
του άρθρου 43 του ν. 4111/2013, όπως ισχύει, για το ει-
σαγόμενο και μετατρεπόμενο σε ευρώ συνάλλαγμα και 
το συνολικό εισαγόμενο ποσό σε ευρώ του έτους 2019 
και μετά, η οποία υποβάλλεται αντίστοιχα από το έτος 
2020 και μετά, από γραφεία ή υποκαταστήματα αλλο-
δαπών επιχειρήσεων οποιουδήποτε τύπου ή μορφής 
εγκατεστημένα στην Ελλάδα, με βάση τις διατάξεις των 
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 25 του ν. 27/1975, κα-
θώς και από ημεδαπές επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί 
στο άρθρο 25 του ν. 27/1975 με την παράγραφο 5 του 
άρθρου αυτού, με αντικείμενο εργασιών τη ναύλωση, 
ασφάλιση, διακανονισμό αβαριών, μεσιτεία αγοραπωλη-
σιών ή ναυπηγήσεων ή ναυλώσεων ή ασφαλίσεων πλοί-
ων με ελληνική ή ξένη σημαία, πάνω από πεντακόσιους 
(500) κόρους ολικής χωρητικότητας, εξαιρούμενων των 
επιβατηγών ακτοπλοϊκών πλοίων και των εμπορικών 
πλοίων που εκτελούν εσωτερικούς πλόες, καθώς και με 
την αντιπροσώπευση πλοιοκτητριών εταιρειών, ως και 
επιχειρήσεων με αντικείμενο εργασιών τις ίδιες με τις 
παραπάνω αναφερόμενες δραστηριότητες, έχει όπως το 
σχετικό υπόδειγμα (1) που επισυνάπτεται στην παρούσα.

2. Η υποβολή της δήλωσης εισφοράς, αρχική και τρο-
ποποιητική, εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη, για τα φορο-
λογικά έτη 2019 και επόμενα, γίνεται υποχρεωτικά με 
τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, μέσω 
διαδικτύου, στο πληροφοριακό σύστημα TaxisNet.

3. Ως χρόνος υποβολής της δήλωσης εισφοράς του 
άρθρου 43 του ν. 4111/2013 με τη χρήση ηλεκτρονικής 
μεθόδου θεωρείται ο χρόνος οριστικοποίησης αυτής.

4. Οι νόμιμοι εκπρόσωποι της ημεδαπής επιχείρησης 
ή του γραφείου/υποκαταστήματος της αλλοδαπής επι-
χείρησης του άρθρου 25 του ν. 27/1975 που καθίστανται 
νέοι χρήστες εγγράφονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες 
TaxisNet., σύμφωνα με όσα ορίζονται με την ΠΟΛ. 1178/ 
7-12-2010 (ΦΕΚ Β΄ 1916) απόφαση του Υπουργού Οι-
κονομικών. Η υποβολή της δήλωσης γίνεται με τους 
κωδικούς πρόσβασης των νομίμων εκπροσώπων των 
παραπάνω επιχειρήσεων.

5. Ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης γίνεται 
άμεσος προσδιορισμός της εισφοράς σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 4174/2013.

Άρθρο 2 
Διαδικασία υποβολής της δήλωσης 
εισφοράς του άρθρου 43 του ν. 4111/2013

1. Ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης εισέρχε-
ται στην εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος 
TaxisNet με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών 
πρόσβασης, επιλέγει τον ΑΦΜ του γραφείου ή του υπο-
καταστήματος αλλοδαπής ή της ημεδαπής επιχείρησης 
και το φορολογικό έτος και εμφανίζονται προσυμπλη-
ρωμένα όλα τα πληροφοριακά στοιχεία της επιχείρησης. 
Σε περίπτωση που κατά την υποβολή της δήλωσης, οι 
υπόχρεοι διαπιστώσουν λάθη σε κάποια από τα πληρο-
φοριακά στοιχεία προσέρχονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για 
τη διόρθωσή τους πριν την υποβολή αυτής.

2. Ο υπόχρεος συμπληρώνει στην δήλωση τα παρα-
κάτω ποσά:

1) το ετήσιο συνολικό ποσό των δολαρίων Η.Π.Α. που 
εισήχθηκε και ευρωποιήθηκε, δηλαδή το συνάλλαγμα 
σε δολάρια ΗΠΑ που ευρωποιήθηκε στο φορολογικό 
έτος της δήλωσης και προέρχεται από το εισαγόμενο συ-
νάλλαγμα του έτους αυτού και προηγούμενων ετών και

2) το ετήσιο συνολικό εισαγόμενο ποσό σε ευρώ, το 
οποίο αυτόματα μετατρέπεται σε δολάρια Η.Π.Α. για τις 
ανάγκες εφαρμογής του νόμου, με βάση την τιμή αναφο-
ράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Ε.Κ.Τ.) μεταξύ 
των δύο νομισμάτων (ευρώ Χ rate Ε.Κ.Τ.) κατά τον χρόνο 
υποβολής της δήλωσης.

Το σύνολο των ποσών αυτών σε δολάρια μεταφέρεται 
αυτόματα στη στήλη (3) της δήλωσης.

3. Στη στήλη (4) της δήλωσης υπολογίζεται αυτόματα 
το ποσό της εισφοράς βάσει των συντελεστών της παρ. 
1 του άρθρου 43 του ν. 4111/2013 σε δολάρια Η.Π.Α. 
και κατόπιν μετατρέπεται αυτόματα σε ευρώ με βάση 
την τιμή αναφοράς της Ε.Κ.Τ. μεταξύ των νομισμάτων 
αυτών (δολάρια: rate Ε.Κ.Τ.) κατά τον χρόνο υποβολής 
της δήλωσης.

4. Για τον υπολογισμό της εισφοράς λαμβάνεται η τιμή 
αναφοράς των παραπάνω νομισμάτων, κατά περίπτωση, 
ως ακολούθως:

α) σε υποβολή εκπρόθεσμης αρχικής δήλωσης, η τιμή 
αναφοράς της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της 
δήλωσης, δηλαδή της τελευταίας εργάσιμης ημέρας του 
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μηνός Μαρτίου του έτους που υπήρξε υποχρέωση υπο-
βολής της δήλωσης, β) σε υποβολή τροποποιητικής δή-
λωσης, η τιμή αναφοράς που έχει ληφθεί με την αρχική 
δήλωση, λαμβάνοντας υπόψη και τα οριζόμενα στην 
προηγούμενη περίπτωση.

5. Σε περίπτωση που το ποσό της εισφοράς, υπολο-
γιζόμενο με την κλίμακα της περίπτωσης ii της παρ. 1 
του άρθρου 43 του ν. 4111/2013 για το ετήσιο συνολικό 
εισαγόμενο και μετατρεπόμενο σε ευρώ συνάλλαγμα και 
το συνολικό εισαγόμενο ποσό σε ευρώ κατά τη διετία 
2019-2020, είναι μικρότερο των πέντε χιλιάδων (5.000) 
δολαρίων Η.Π.Α., βεβαιώνεται ελάχιστο ποσό εισφοράς 
ίσο με πέντε χιλιάδες (5.000) δολάρια Η.Π.Α. ετησίως, 
ενώ από τα έτη 2021 και μετά ποσό ίσο με έξι χιλιάδες 
(6.000) δολάρια Η.Π.Α.

6. Εκπρόθεσμες δηλώσεις, αρχικές και τροποποιητικές, 
που αφορούν προηγούμενα του 2019 φορολογικά έτη, 
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

7. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας 
ολοκλήρωσης της υποβολής της δήλωσης εισφοράς και 
εφόσον το πρόβλημα δεν επιλυθεί μετά από επικοινωνία 
με το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Επιχειρησιακών 
Διαδικασιών, η δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα εντός 
πέντε (5) εργασίμων ημερών μετά τη λήξη προθεσμίας 
υποβολής της στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Άρθρο 3
Χρόνος υποβολής της δήλωσης εισφοράς 
και καταβολής της

1. Η δήλωση εισφοράς υποβάλλεται μέχρι την τελευ-
ταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Μαρτίου κάθε έτους 
από τις υπόχρεες επιχειρήσεις της παρ.1 του άρθρου 
43 του ν. 4111/2013 με βάση το συνολικό εισαγόμενο 
και μετατρεπόμενο σε ευρώ συνάλλαγμα και το συ-
νολικό εισαγόμενο ποσό σε ευρώ του προηγούμενου 
αντίστοιχα έτους. Με την οριστικοποίηση της υποβολής 
της δήλωσης στο πληροφοριακό σύστημα TaxisNet εκ-
δίδεται «Ταυτότητα Οφειλής» (Τ.Ο.) με βάση την οποία 
καταβάλλεται η εισφορά σε δύο (2) ισόποσες δόσεις 
μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Απριλί-
ου και Σεπτεμβρίου του έτους υποβολής της δήλωσης. 
Στην περίπτωση που με την υποβολή τροποποιητικής 
δήλωσης προκύπτει μικρότερο χρεωστικό ποσό φόρου 
από αυτό της προηγούμενης δήλωσης εκδίδεται τίτλος 
έκπτωσης (ΑΦΕΚ).

2. Σε περίπτωση παράλειψης υποβολής ή εκπρόθε-
σμης υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης εισφοράς επι-
βάλλονται οι κυρώσεις του ν. 4174/2013.

3. Η ετήσια εισφορά καταχωρίζεται στον ΚΑΕ 
1150601001 και στο είδος φόρου 1209.

Άρθρο 4
Ευθύνη για την καταβολή της εισφοράς

Για την καταβολή της εισφοράς ευθύνονται αλληλέγγυα 
και εις ολόκληρον οι διευθυντές, διαχειριστές και γενικά 
οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων της παραγράφου 1 του 
άρθρου 43 του ν. 4111/2013, βάσει του τίτλου που έχει 
αποκτηθεί έστω για έναν από τους υπόχρεους, ο οποίος 
ισχύει και ως προς τους άλλους υπόχρεους για τη λήψη 
των αναγκαίων μέτρων για την είσπραξη της εισφοράς.

Άρθρο 5 
Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1. Κατά τον έλεγχο της υποβληθείσας δήλωσης εισφο-
ράς προσκομίζονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Αντίγραφο της υποβληθείσας δήλωσης εισφοράς 
του άρθρου 43 του ν. 4111/2013 (Υπόδειγμα 1 )

β) Πρωτότυπη βεβαίωση τράπεζας για το ετήσιο συ-
νολικό εισαγόμενο και μετατρεπόμενο σε ευρώ συνάλ-
λαγμα και το εισαγόμενο ποσό σε ευρώ (Υπόδειγμα 2).

γ) Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της 
επιχείρησης σχετικά με τα ποσά του εισαγόμενου και 
μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος και του εισα-
γόμενου ποσού σε ευρώ για τις δαπάνες λειτουργίας της 
στην Ελλάδα (Υπόδειγμα 3).

2. Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται με την παρού-
σα φυλάσσονται σε φυσική μορφή από τους υπόχρεους 
για τις ανάγκες του ελέγχου.

Άρθρο 6 
Έλεγχος - Ενημέρωση Δ.Ο.Υ.

1. Αντίγραφα των υποβληθεισών δηλώσεων δύνα-
νται να εκτυπώνονται από το πληροφοριακό σύστημα 
υποβολής δηλώσεων εισφοράς του TaxisNet. Κατά την 
υποβολή της σχετικής δήλωσης δύναται να εκτυπώνεται 
η ειδοποίηση πληρωμής φόρου. Σε κάθε περίπτωση, η 
Ταυτότητα Οφειλής, στοιχεία δόσεων, τυχόν επιβαρύν-
σεις λόγω εκπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης, κ.α., 
εμφανίζονται στην εφαρμογή «Προσωποποιημένη Πλη-
ροφόρηση» του TaxisNet.

2. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενημερώνεται ηλεκτρονικά μετά την 
οριστική υποβολή κάθε δήλωσης εισφοράς της παρούσας.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2020

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,

*02000281601200012*


