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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

6 Μαΐου 2019

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Έγκριση παροχής είκοσι μιας (21) συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας για τις υπηρεσιακές ανάγκες
επικοινωνίας των στελεχών της εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (Ο.Σ.Ε.
Α.Ε.)» και καθορισμός ανώτατου ορίου μηνιαίας
δαπάνης κατά το έτος 2019.

2

Τροποποίηση της ΠΟΛ.1033/28.1.2014 (Β’ 276)
απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων
Εσόδων αναφορικά με τις υποχρεώσεις πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, ιδρυμάτων
πληρωμών, Ελληνικών Ταχυδρομείων, Εταιρειών
Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, επιχειρήσεων
ιδιωτικής ασφάλισης, ιδιωτικών θεραπευτηρίων,
ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, εταιρειών σταθερής
και κινητής τηλεφωνίας, εταιρειών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης, σύμφωνα με το
άρθρο 15 του ν. 4174/2013 (Α’ 170).

3

Αναστολή εφαρμογής μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019
των διατάξεων της Α.1099/18.3.2019 (ΦΕΚ 949/B’/
20.3.2019) απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. για τις
αμοιβές των πληρωμάτων των εμπορικών πλοίων.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΠΔΑ/23188/1667/Φ.ΟΣΕ
(1)
Έγκριση παροχής είκοσι μιας (21) συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας για τις υπηρεσιακές ανάγκες
επικοινωνίας των στελεχών της εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (Ο.Σ.Ε.
Α.Ε.)» και καθορισμός ανώτατου ορίου μηνιαίας
δαπάνης κατά το έτος 2019.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν.δ. 674/1970 (Α’ 192) «Περί ιδρύσεως Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος»,
β) του άρθρου 3 «Αρμοδιότητες ΟΣΕ» του ν. 3891/2010
(Α’ 188) «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του

Αρ. Φύλλου 1509

ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για
τον σιδηροδρομικό τομέα»,
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98),
δ) του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες»,
ε) του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
στ) του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 (Α’ 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου ... Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων»,
ζ) του π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών ...»,
η) του άρθρου 43 «Μη μισθολογικές παροχές» του
ν. 4484/2017 (Α’ 110) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και
άλλες διατάξεις»,
θ) του π.δ. 123/2017 (Α’ 151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» και
ι) του άρθρου 119 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022» του
ν. 4549/2018 (Α’ 105).
2. Τις αποφάσεις:
α) ΔΠΔΑ/78137/4425/Φ.ΟΣΕ/22-1-2019 (Β’ 240) κοινή υπουργική απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών "Έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2019 του
εποπτευόμενου φορέα του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Α.Ε. (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.)»" και
β) 2/2179/ΔΠΓΚ/9-1-2018 (Β’ 23) του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Στοχοθεσία - Πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού - Παρακολούθηση
εκτέλεσης», όπως τροποποιημένη ισχύει.
3. Τις εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών:
α) 2/1901/ΔΠΓΚ/8-1-2019 (ΑΔΑ: 9Β32Η-0Φ6) «Εκτέλεση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019»,
β) 2/47891/ΔΠΓΚ/15-6-2018 (ΑΔΑ: Ψ4Γ6Η-94Φ) «Εκθέσεις αναφοράς για το Μητρώο Δεσμεύσεων» και
γ) 2/47972/0026/ΔΠΔΣΜ/15-6-2018 (ΑΔΑ: Ω8ΛΝΗ4ΕΓ) «Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων».
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4. Τα αριθμ. 9011324/31-12-2018 και 9037944/
12-3-2019 έγγραφα της εταιρείας "Ο.Σ.E. A.E.", την 5736/
13-12-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά
την 1117η συνεδρίασή του, καθώς και το από 20-3-2019
ηλεκτρονικό μήνυμα.
5. Τα αριθμ. ΔΠΔΑ/οικ./87091/4988/Φ.ΓΕΝ.ΘΕΜ./
13-11-2018 και ΔΠΔΑ/5200/340/Φ.ΟΣΥ/31-1-2019 έγγραφα και το αριθμ. ΔΠΔΑ/οικ.23775/1713/Φ.ΟΣΕ/
27-3-2019 ενημερωτικό σημείωμα της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και τα
από 18-2, 25-2 και 7-3-2019 ηλεκτρονικά μηνύματα.
6. Το αριθμ. 2/11467/ΔΕΠ/27-2-2019 έγγραφο της
Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής του Υπουργείου
Οικονομικών.
7. Την από 2-4-2019 εισηγητική έκθεση του Γενικού
Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών.
8. Το γεγονός ότι, για την επίτευξη της αποτελεσματικότερης και απρόσκοπτης προώθησης του επιτελούμενου
από την εταιρεία "Ο.Σ.Ε. Α.Ε." έργου σε όλη σχεδόν την
Επικράτεια, κρίνεται απαραίτητη η επικοινωνία μεταξύ
των στελεχών της σε καθημερινή βάση για την επίλυση
προβλημάτων που προκύπτουν, τη λήψη εντολών και
περαιτέρω ενεργειών, καθώς και για λόγους ασφαλείας.
9. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη από την προβλεπόμενη στον κωδικό λογαριασμού 62.00 "Παροχές
Τρίτων" και συγκεκριμένα στον κωδικό λογαριασμού
62.03 "ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ" του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της εταιρείας "Ο.Σ.Ε. Α.Ε.", για το έτος 2019, και δεν
υπερβαίνει το όριο του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022, αποφασίζουμε:
Εγκρίνεται στην εταιρεία "Ο.Σ.Ε. Α.Ε.":
α) η παροχή είκοσι μιας (21) συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας και
β) ο καθορισμός ανώτατου ορίου μηνιαίας δαπάνης
αυτών, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για το έτος
2019, ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΩΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΜΗΝΙΑΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΗ
ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
ΤΟΥ ΦΠΑ
1
61,00 €
1

61,00 €

1

40,00 €

8

18,00 €

10

15,00 €

Στην περίπτωση χρήσης καθ’ υπέρβαση των προαναφερόμενων ποσών μηνιαίας δαπάνης κινητής τηλεφωνίας, η επιβάρυνση θα παρακρατείται από τη μισθοδοσία του επομένου της υπέρβασης μήνα.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, είναι υπεύθυνος για τον ορισμό των στελεχών, στα οποία θα χορηγηθούν οι συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας.

Τεύχος B’ 1509/06.05.2019

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Παπάγου, 18 Απριλίου 2019
Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
Ι

Αριθμ. Α.1177
(2)
Τροποποίηση της ΠΟΛ.1033/28.1.2014 (Β’ 276)
απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων
Εσόδων αναφορικά με τις υποχρεώσεις πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, ιδρυμάτων
πληρωμών, Ελληνικών Ταχυδρομείων, Εταιρειών
Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, επιχειρήσεων
ιδιωτικής ασφάλισης, ιδιωτικών θεραπευτηρίων,
ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, εταιρειών σταθερής
και κινητής τηλεφωνίας, εταιρειών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης, σύμφωνα με το
άρθρο 15 του ν. 4174/2013 (Α’ 170).
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του ν. 4174/2013
(Α’ 170) περί παροχής υπηρεσιών από τρίτους,
β) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016
(Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1
του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν,
γ) της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 (Β’ 968 και
Β’ 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως συμπληρώθηκε,
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.01.2013 (Β’ 130 και
Β’ 372) κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον
Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με
τις διατάξεις της υποπαραγράφου α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.
3. Την αριθμ. 1/20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του
υπουργικού συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του
άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την 39/3/30.11.2017
(Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης
της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της
Α.Α.Δ.Ε.».
4. Την ΠΟΛ. 1033/28.1.2014 (Β’ 276) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
5. Την ανάγκη συμπλήρωσης και τροποποίησης των
ειδικότερων θεμάτων σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 15 του ν. 4174/2013 που ορίστηκαν με την ΠΟΛ.
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1033/28.1.2014 (Β’ 276) απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Δημοσίων Εσόδων.
6. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1.1.α του άρθρου 1 της
ΠΟΛ. 1033/28.1.2014 (Β’ 276) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Το ποσό των πιστωτικών και χρεωστικών τόκων καταθέσεων, repos, ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (όταν
έχει μεσολαβήσει ημεδαπό πιστωτικό ή χρηματοδοτικό
ίδρυμα) και το ποσό των τίτλων αλλοδαπής προέλευσης
(στην περίπτωση που μεσολαβεί ημεδαπό πιστωτικό ή
χρηματοδοτικό ίδρυμα), κατοίκων Ελλάδας και αλλοδαπής, που αποκτήθηκε κατά το προηγούμενο έτος,
καθώς και το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε, με
τα στοιχεία των δικαιούχων/συνδικαιούχων, όπως όνομα, επώνυμο, ΑΦΜ και ημερολογιακό έτος αναφοράς.».
2. Στο τέλος της παρ. 1.1.α του άρθρου 1 της ΠΟΛ.
1033/28.1.2014 (Β’ 276) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Τα ανωτέρω εφαρμόζονται ανάλογα και για στοιχεία
που αφορούν δικαιούχους ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες.».
3. Η παρούσα ισχύει για τα στοιχεία του φορολογικού
έτους 2019 και εφεξής.
4. Κατά τα λοιπά ισχύει η ΠΟΛ. 1033/28.1.2014 (Β’ 276)
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Μαΐου 2019
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
I

Αριθμ. Α.1176
(3)
Αναστολή εφαρμογής μέχρι 31 Δεκεμβρίου
2019 των διατάξεων της Α.1099/18.3.2019 (ΦΕΚ
949/Β’/20.3.2019) απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.
για τις αμοιβές των πληρωμάτων των εμπορικών πλοίων.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 1 του άρθρου 6, των παρ. 3 και 4 του άρθρου 15 και της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4174/2013
(170 Α’), όπως ισχύουν,
β) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (94 Α’) και ειδικότερα
του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου
41 αυτού, όπως ισχύουν,
γ) των άρθρων 8,12,13,14,15,16, 43Α, 59, 60, της περίπτωσης ε’ της παρ. 1 του άρθρου 62 και της περίπτωσης
ε’ της παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 (167 Α’),
όπως ισχύουν,
δ) του άρθρου 19 του ν. 27/1975 (77 Α’),
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ε) της ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1049/2014 (429 Β’) απόφασης, όπως
ισχύει, της Α. 1099/2019 (949 Β’) απόφασης, καθώς και
της Α. 1115/2019 (1098 Β’) απόφασης,
στ) της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 (968 Β’)
απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.
2. Την Δ6Α1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013(130 Β’ και
372 Β’) απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού
Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε,
τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις
της υποπαραγράφου α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του
ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.
3. Την αριθμ. 1 της 20.1.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ.18) πράξη του
υπουργικού συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού
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 39/3/30.11.2017
(Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της
Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».
4. Τις ιδιαιτερότητες φορολογίας των αμοιβών των
πληρωμάτων εμπορικών πλοίων και την ανάγκη διατήρησης της ομαλής λειτουργίας των ναυτιλιακών επιχειρήσεων στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης.
5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:
Την αναστολή της εφαρμογής των διατάξεων της Α.
1099/18.3.2019 (ΦΕΚ 949/Β’/20.3.2019) απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. για τις αμοιβές των πληρωμάτων των
εμπορικών πλοίων μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019. Για το
χρονικό διάστημα αυτό, ο παρακρατούμενος φόρος
και η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του
ν. 4172/2013 από μισθωτή εργασία για τα πρόσωπα
αυτά αποδίδονται από τους υπόχρεους με χειρόγραφες
δηλώσεις ανά πλοίο και με αναλυτικές εγγραφές ανά
εργαζόμενο, το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου
μήνα από την ημερομηνία που οι αποδοχές αυτές καθίστανται δεδουλευμένες, ακόμα κι αν αυτές δεν έχουν
πραγματικά καταβληθεί στους δικαιούχους.
Εξαιρετικά, ο φόρος και η ειδική εισφορά αλληλεγγύης
του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 που παρακρατείται για
τις αποδοχές πληρωμάτων (δεδουλευμένες και μη), για
το χρονικό διάστημα μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2019, κατ’
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 27/1975
στην περίπτωση μεταβίβασης ή υποθήκευσης πλοίου,
αποδίδεται με χειρόγραφη δήλωση πριν από τη χορήγηση
της βεβαίωσης του άρθρου αυτού από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Μαΐου 2019
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 1509/06.05.2019

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης 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)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

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)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.
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