
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της ΠΟΛ 1177/2018 «Όροι και προ-
ϋποθέσεις για τη διενέργεια δραστηριότητας των 
πλοίων κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα για σκοπούς 
χορήγησης απαλλαγών από το φόρο προστιθέμε-
νης αξίας».

2 8η τροποποίηση της 54929/Ζ1/8-4-2019 (Β΄1217) 
υπουργικής απόφασης περί διαπίστωσης της συ-
νάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών 
της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα 
της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της 
Σχολικής Ψυχολογίας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

       Αριθμ. 1040 (1)
Τροποποίηση της ΠΟΛ 1177/2018 «Όροι και προ-

ϋποθέσεις για τη διενέργεια δραστηριότητας των 

πλοίων κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα για σκο-

πούς χορήγησης απαλλαγών από το φόρο προ-

στιθέμενης αξίας». 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 27 παράγραφος 1 περίπτω-

ση α΄ του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ» (ΦΕΚ Α΄ 
248/07.11.2000), όπως ισχύει. 

2. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης της 
Υφυπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής ΠΟΛ 1177/2018 (ΦΕΚ Β’ 4420/
04-10-2018) «Όροι και προϋποθέσεις για τη διενέργεια 
δραστηριότητας των πλοίων κυρίως στην ανοιχτή θά-
λασσα για σκοπούς χορήγησης απαλλαγών από το φόρο 
προστιθέμενης αξίας», όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 
98/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

4. Το π.δ. 70/2015 (Α’ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύστα-
ση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία 
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής …».

5. Το π.δ. 142/2017 (Α΄181) «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών», όπως ισχύει. 

6. Το π.δ. 13/2018 (Α΄26) «Οργανισμός Υπουργείου Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής». 

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

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

9. Την 339/18.7.2019 (Β΄ 3051/26.7.2019) απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο 
Βεσυρόπουλο», όπως ισχύει. 

10. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του 
ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄94/27.5.2016) 
και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 13, 14, 17 και 41, όπως 
ισχύουν. 

11. Την Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ/10.03.2017 απόφαση του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
«Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε)» (ΦΕΚ Β΄968/22.03.2017), όπως συμπληρώθηκε 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

12. Την αριθμ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18/20.1.2016) 
Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορι-
σμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσί-
ων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 
του άρθρου 41 του ν.4389/2016, την 39/3 της 30-11-2017 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 689/20.12.2017) απόφαση του Συμβουλίου Διοί-
κησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ανα-
νέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων» καθώς και την 5294 ΕΞ 2020 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 27/17.1.2020) με την 
οποία ανανεώθηκε εκ νέου η θητεία του Διοικητή της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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13. Την ανάγκη τροποποίησης των μεταβατικών διατά-
ξεων της ΠΟΛ 1177/2018, όπως ισχύει, λόγω καθυστέρη-
σης στην ολοκλήρωση των απαιτούμενων ηλεκτρονικών 
εφαρμογών με σκοπό τη διευκόλυνση των φορολογου-
μένων και την ομαλή εφαρμογή των οριζομένων στην 
απόφαση αυτή. 

14. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Το άρθρο 7 της ΠΟΛ 1177/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την ημερολογιακή περίοδο από 1.4.2018 έως και 

31.12.2019 και για τις χορηγηθείσες απαλλαγές της υπο-
περ. αα΄ της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 27 εντός της 
περιόδου αυτής θεωρούνται ως πλοία που διενεργούν 
δραστηριότητα κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα τα πλοία 
της περ. (i) της παρ. 1 του άρθρου 27 που διενήργησαν 
πλόες στην ανοιχτή θάλασσα».

Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός  Ναυτιλίας και 
Οικονομικών  Νησιωτικής Πολιτικής

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ   

 Ι 

 Αριθμ. 31750/Ζ1 (2)
8η τροποποίηση της 54929/Ζ1/8-4-2019 (Β΄1217) 

υπουργικής απόφασης περί διαπίστωσης της συ-

νάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπου-

δών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντι-

κείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 

(Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 65 του 

ν. 4589/2019 «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσα-
λίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 13).

2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομι-
κής Διαχείρισης….και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).

3. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31), όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει.

4. To π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 

αρμοδιοτήτων τους. Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

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

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

7. Την 6632/Υ1/20-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Βασίλειο Διγαλάκη» (Β΄ 3009).

8. Την 24267/Ζ1/15-2-2019 υπουργική απόφαση «Συ-
γκρότηση και ορισμός μελών ειδικής επιστημονικής 
επιτροπής της παρ. β του άρθρου 65 του ν. 4589/2019 
(Α΄ 13)» (Β΄ 774).

9. Την 52425/Z1/04-04-2019 υπουργική απόφαση 
(Α.Δ.Α. 6ΣΙ4653ΠΣ-ΞΓ8) «Καθορισμός κριτηρίων συνά-
φειας διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών 
με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
(Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» (Β΄ 1152).

10. Την 54929/Ζ1/8-4-2019 υπουργική απόφαση «Δι-
απίστωση της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμ-
μάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με 
τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
(Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» (Β΄ 1217), όπως τρο-
ποποιήθηκε με τις 66581/Ζ1/24-4-2019 «Τροποποίηση 
της 54929/Ζ1/8-4-2019 (Β΄ 1217) υπουργικής απόφασης 
περί διαπίστωσης της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προ-
γραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής 
με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
(Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» (Β΄ 1455), 80237/
Ζ1/21-5-2019 «2η Τροποποίηση της 54929/Ζ1/8-4-2019 
(Β΄ 1217) υπουργικής απόφασης περί διαπίστωσης της 
συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών 
της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της 
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχο-
λικής Ψυχολογίας» (Β΄ 1809), 82365/Ζ1/23-5-2019 «3η 
Τροποποίηση της 54929/Ζ1/8-4-2019 (Β΄ 1217) υπουργι-
κής απόφασης περί διαπίστωσης της συνάφειας Μετα-
πτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και 
της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής 
και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» 
(Β΄ 1869), 102746/Ζ1/26-6-2019 «Τροποποίηση της 54929/
Ζ1/8-4-2019 (Β΄ 1217) υπουργικής απόφασης περί δια-
πίστωσης της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμά-
των Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα 
αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) 
και της Σχολικής Ψυχολογίας» (Β΄ 2743), 125519/Ζ1/
6-8-2019 «5η Τροποποίηση της 54929/Ζ1/8-4-2019 
(Β΄ 1217) υπουργικής απόφασης περί διαπίστωσης της 
συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών 
της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της 
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολι-
κής Ψυχολογίας» (Β΄ 3260), 180405/Z1/19-11-2019 «6η 
Τροποποίηση της 54929/Ζ1/8-4-2019 (Β΄ 1217) υπουργι-
κής απόφασης περί διαπίστωσης της συνάφειας Μετα-
πτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και 
της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής 

ebibis
Highlight
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και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» 
(Β΄ 4279) και 16157/Ζ1/5-2-2020 «7η Τροποποίηση της 
54929/Ζ1/8-4-2019 (Β΄ 1217) υπουργικής απόφασης περί 
διαπίστωσης της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμ-
μάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα 
αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) 
και της Σχολικής Ψυχολογίας» (Β΄371) όμοιες και ισχύει.

11. Την αριθμ. 57235/Ζ1/11-4-2019 (ΑΔΑ:ΩΥΗΞ4653ΠΣ-
ΔΑΙ) εγκύκλιο «Καθορισμός κριτηρίων συνάφειας διδα-
κτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με τα 
αντικείμενα της Ε.Α.Ε. και της Σχολικής Ψυχολογίας - Δια-
πίστωση της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων 
Σπουδών με τα αντικείμενα της Ε.Α.Ε. και της Σχολικής 
Ψυχολογίας».

12. Το αριθμ. 16/28-01-2020 πρακτικό της συνεδρίασης 
της Επιτροπής της παρ. β του άρθρου 65 του ν. 4589/2019 
(Α΄ 13).

13. Την αριθμ. Φ.1/Γ/051/15526/Β1/4-2-2020 εισήγηση 
της ΓΔΟΥ του ΥΠΑΙΘ, από την οποία προκύπτει ότι από 
την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του Τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠΑΙΘ, δε-
δομένου ότι με αυτήν διαπιστώνεται η συνάφεια Μετα-
πτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και 
της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής 
και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την 54929/Ζ1/8-4-2019 υπουργική 
απόφαση «Διαπίστωση της συνάφειας Μεταπτυχια-
κών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της 
αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής 
και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογί-
ας» (Β΄  1217), όπως τροποποιήθηκε με τις 66581/Ζ1/
24-4-2019 «Τροποποίηση της 54929/Ζ1/8-4-2019 (Β΄ 1217) 
υπουργικής απόφασης περί διαπίστωσης της συνάφειας 
Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής 
και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγω-
γής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογί-
ας» (Β΄ 1455), 80237/Ζ1/21-5-2019 «2η Τροποποίηση της 
54929/Ζ1/8-4-2019 (Β΄ 1217) υπουργικής απόφασης περί 
διαπίστωσης της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμ-
μάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα 
αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) 
και της Σχολικής Ψυχολογίας» (Β΄ 1809) και 82365/Ζ1/
23-5-2019 «3η Τροποποίηση της 54929/Ζ1/8-4-2019 
(Β΄ 1217) υπουργικής απόφασης περί διαπίστωσης της 

συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών 
της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα 
της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της 
Σχολικής Ψυχολογίας» (Β΄ 1869), 102746/Ζ1/26-6-2019
«Τροποποίηση της 54929/Ζ1/8-4-2019 (Β΄ 1217) υπουργι-
κής απόφασης περί διαπίστωσης της συνάφειας Μετα-
πτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και 
της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» (Β΄ 
2743), 125519/Ζ1/6-8-2019 «5η Τροποποίηση της 54929/
Ζ1/8-4-2019 (Β΄ 1217) υπουργικής απόφασης περί δια-
πίστωσης της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμά-
των Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα 
αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) 
και της Σχολικής Ψυχολογίας» (Β΄ 3260), 180405/Z1/
19-11-2019 «6η Τροποποίηση της 54929/Ζ1/8-4-2019 
(Β΄ 1217) υπουργικής απόφασης περί διαπίστωσης της 
συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών 
της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της 
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής 
Ψυχολογίας» (Β΄ 4279) και 16157/Ζ1/5-2-2020 «7η Τρο-
ποποίηση της 54929/Ζ1/8-4-2019 (Β΄ 1217) υπουργικής 
απόφασης περί διαπίστωσης της συνάφειας Μεταπτυ-
χιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της 
αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκ-
παίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» (Β΄ 371) 
όμοιες και ισχύει, ως ακολούθως:

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 2Α «Μεταβατικές Διατάξεις», 
προστίθενται τα ακόλουθα ΠΜΣ:

ΙΔΡΥΜΑ/ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΧΩΡΑ
UNIVERSITY OF LONDON 

INSTITUTE OF EDUCATION 
LONDON - UNITED KINGDOM

Master of arts in special 
education (inclusion and 

disability studies)

ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI 
ROMA "FORO ITALICO" ROMA-

ITALIA

EUROPEAN MASTER IN 
HEALTH AND PHYSICAL 

ACTIVITY
ΙΤΑΛΙΑ

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 4 Μαρτίου 2020

Ο Υφυπουργός

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ   
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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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