
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1 Εισαγωγή μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των 

Μουσικών Σχολείων.
2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 1099733/8159/0014 

ΠΟΛ 1253/9-8-1993 κοινής απόφασης των Υφυ-
πουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών 
«Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων ενδοκοινοτι-
κού εμπορίου (σύστημα INTRASTAT)» (Β΄ 600).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 60909/Δ2 (1)
Εισαγωγή μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των 
Μουσικών Σχολείων. 

 H ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των εδαφ. β΄ και γ΄ της παρ. 11 του άρ-

θρου 5 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167), όπως τροποποιήθηκαν 
με την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188).

2) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1824/1988
(Α΄ 296), με το οποίο κυρώθηκε η υπό στοιχεία Γ2/3345/ 
02-09-1988 υπουργική απόφαση «Ίδρυση και λειτουργία 
μουσικών σχολείων» (Β΄ 649).

3) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(Α΄ 98).

4) Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων 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) Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

8) Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08-01-2021 κοινή από-
φαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην 
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή»
(Β΄ 33).

9) Την από 1.5.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμε-
νων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 
και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανο-
νικότητα» (Α΄ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του
ν. 4690/2020 (Α΄ 104) σε συνδυασμό με το άρθρο 94 του 
ν. 4790/2021 (Α΄ 48).

10) Την υπό στοιχεία 20923/Δ2/23-02-2021 υπουργική 
απόφαση «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων» (Β΄ 878).

11) Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη 
να αντιμετωπισθούν οι άμεσοι κίνδυνοι από τη διάδοση 
του κορωνοϊού COVID-19 κατά την διενέργεια εξετά-
σεων.

12) Την υπ’ αρ. 22/27-04-2021 πράξη του Δ.Σ. του Ιν-
στιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

13) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.1/Γ/301/57824/Β1/24-05-2021 εισήγηση του άρθρου 24
του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, αποφασίζουμε:

Ειδικά και αποκλειστικά για την εισαγωγή των μαθη-
τών στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων 
για το σχολικό έτος 2021-2022 ισχύουν κατά παρέκκλιση 
των κείμενων διατάξεων τα εξής:

1. Τα θέματα στα οποία αξιολογούνται οι υποψήφιοι 
μαθητές για την εγγραφή τους στην Α΄ τάξη Γυμνασίου 
του Μουσικού Σχολείου είναι: Ρυθμός, Ακουστική ικανό-
τητα, Φωνητική ικανότητα, και προαιρετικά ένα Μουσικό 
Όργανο (ευρωπαϊκό ή παραδοσιακό), σε επίπεδο αντί-
στοιχο τουλάχιστον της Κατωτέρας Σχολής.

Κάθε ένα από τα θέματα αυτά αξιολογείται χωριστά 
από τους βαθμολογητές στην εικοσάβαθμη κλίμακα.
Η βαθμολογία του κάθε βαθμολογητή καταχωρίζεται σε 
ειδικό φύλλο εξέτασης υποψηφίου που φέρει την ονο-
μασία και τη σφραγίδα του Μουσικού Σχολείου και υπο-
γράφεται από τον βαθμολογητή και τον Πρόεδρο της Ε.Ε.

Το άθροισμα των βαθμών των πέντε (5) βαθμολογη-
τών, ανά εξεταζόμενο θέμα, αποτελεί τον τελικό βαθμό 
του θέματος αυτού με άριστα το εκατό (100). Το άθροι-
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σμα του συνολικού αριθμού μονάδων που συγκέντρωσε 
ο υποψήφιος διαιρούμενο δια του τρία (3), για τους υπο-
ψηφίους που εξετάζονται μόνο στα τρία υποχρεωτικά 
θέματα και, κατ’ αντιστοιχία, δια του τέσσερα (4), για 
όσους επιλέγουν να εξεταστούν και σε Μουσικό Όργανο, 
αποτελεί τον τελικό βαθμό κατάταξης του υποψηφίου 
σε πίνακα.

2. H Επιστημονική Επιτροπή Μουσικής Παιδείας συ-
ντάσσει Οδηγίες που αφορούν στη διαδικασία επιλο-
γής των υποψηφίων μαθητών και τις διαβιβάζει στη 
Διεύθυνση Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παι-
δείας και Θρησκευμάτων η οποία τις αποστέλλει στην 
οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του 
Μουσικού Σχολείου. Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης αποστέλλει τις οδηγίες στο Διευθυντή του 
Μουσικού Σχολείου προκειμένου να τις παραδώσει 
στο Πρόεδρο της Επιτροπής Επιλογής (Ε.Ε.) ή, εφόσον 
συγκροτηθεί Γενική Επιτροπή Επιλογής (Γ.Ε.Ε.), στον Πρό-
εδρο της Γ.Ε.Ε.

3. Οι εξετάσεις εισαγωγής τρέχοντος έτους θα διεξα-
χθούν από 15 έως 30 Ιουνίου με τήρηση όλων των ανα-
γκαίων υγειονομικών μέτρων για την αποφυγή διάδοσης 
του κορωνοϊού Covid-19.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 20923/Δ2/
23-02-2021 υπουργική απόφαση (Β΄ 878).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 28 Μαΐου 2021

Η Υφυπουργός
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ   

Ι

 Αριθμ. Α.1120 (2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 1099733/8159/
0014 ΠΟΛ 1253/9-8-1993 κοινής απόφασης των 
Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομι-
κών «Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων ενδοκοι-
νοτικού εμπορίου (σύστημα INTRASTAT)» (Β΄ 600). 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 10 του άρθρου 36 του Κώδικα Φ.Π.Α.

(ν. 2859/2000 - Α΄ 248), με τις οποίες ορίζεται ότι με 
κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας 
και Οικονομικών ορίζονται τα τυχόν πρόσθετα στοιχεία 
του κοινοτικού εντύπου INTRASTAT, η διαδικασία και
ο χρόνος υποβολής της δήλωσης που προβλέπεται στην 
περ. γ΄ της παρ. 5 του ιδίου άρθρου,

β) της περ. γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 36 και της παρ. 4 
του άρθρου 38 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000 - Α΄ 248).

2. Του ν. 3832/2010 «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα 
(ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής», όπως έχει τροπο-
ποιηθεί και ειδικότερα της περ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 14
(Α΄ 38),

3. Του π.δ. 73/2019 «Οργανισμός της Ελληνικής Στατι-
στικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)» (Α΄ 114).

4. Την υπό στοιχεία 22957 ΕΞ 2021 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του 
Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 140 και Υ.Ο.Δ.Δ.149)».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

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

7. Την υπό στοιχεία Υ2/9-7-2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού 
και Υφυπουργών» (Β΄ 2901).

8. Την υπ’ αρ. 339/18-07-2019 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Από-
στολο Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Α’ 181).

10. Το άρθρο 1 του π.δ. 84/2019, με το οποίο συστά-
θηκε στο Υπουργείο Οικονομικών Γενική Γραμματεία 
Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας.

11. Την υπ’ αρ. 1/20-01-2016 πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις δι-
ατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41
του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, και την υπό στοιχεία 
5294/ΕΞ 2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

12. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/
23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 4738).

13. Την υπό στοιχεία ΑΑΔΕ Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/
31-7-2017 απόφαση του Διοικητή (Β΄ 2743).

14. Την υπό στοιχεία 1099733/8159/0014 ΠΟΛ 1253/
9-8-1993 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εθνικής Οικο-
νομίας και Οικονομικών «Συλλογή και επεξεργασία στοι-
χείων ενδοκοινοτικού εμπορίου (σύστημα INTRASTAT)»
(Β ΄600).

15. Την ανάγκη εναρμόνισης του χρόνου συλλογής 
των στοιχείων των εμπορευματικών συναλλαγών του 
Ενδοκοινοτικού Εμπορίου (δηλώσεις INTRASTAT), προ-
κειμένου η χώρα μας να ανταποκρίνεται εμπρόθεσμα 
στο νέο Κανονιστικό Πλαίσιο για τις Στατιστικές των Επι-
χειρήσεων «Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2152 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρί-
ου 2019 σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές για τις 
επιχειρήσεις και την κατάργηση 10 νομικών πράξεων 
στον τομέα των στατιστικών για τις επιχειρήσεις» και 
«Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2020/1197 της Επιτροπής 
της 30ής Ιουλίου 2020 για τη θέσπιση τεχνικών προδι-
αγραφών και ρυθμίσεων σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2019/2152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές για 
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τις επιχειρήσεις και την κατάργηση 10 νομικών πράξεων 
στον τομέα των στατιστικών για τις επιχειρήσεις» και 
στις υποχρεώσεις της προς την Ευρωπαϊκή Στατιστική 
Υπηρεσία (Eurostat), την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 
και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

16. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 1099733/8159/0014 

ΠΟΛ 1253/9.8.1993 κοινή απόφαση των Υφυπουργών 
Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Συλλογή και επε-
ξεργασία στοιχείων ενδοκοινοτικού εμπορίου (σύστημα 
INTRASTAT)» (Β΄ 600), ως ακολούθως:

 1. Η παρ. Α.1. αντικαθίσταται ως εξής:
Α.1. Οι υποκείμενοι στο Φ.Π.Α. καθώς και τα πρόσωπα 

που δεν καλύπτονται από την παρέκκλιση της παρ. 2 του 
άρθρου 11 του Κώδικα Φ.Π.Α. και υποβάλλουν δηλώσεις 
Φ.Π.Α. υποχρεούνται να υποβάλλουν στατιστική δήλωση 
(δήλωση Intrastat) για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και 
παραδόσεις αγαθών που πραγματοποιούνται κάθε μήνα.

 2. Η περ. α) της παρ. Α.3. αντικαθίσταται ως εξής:
Α.3. α) Η δήλωση INTRASTAT υποβάλλεται στην 

ΕΛΣΤΑΤ, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://
eurostat.statistics.gr, ταυτόχρονα με την υποβολή του 
ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων 
και παραδόσεων (VIES) και όχι αργότερα από τη λήξη της 
προθεσμίας υποβολής αυτού.

Είναι επίσης δυνατό, σε εξαιρετικές περιπτώσεις που 
αφορούν είτε σε αδυναμία ηλεκτρονικής υποβολής της 
δήλωσης είτε υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης για δι-
άστημα μεγαλύτερο του ενός έτους από τον μήνα ανα-
φοράς, η δήλωση INTRASTAT να υποβληθεί σε έντυπη 
μορφή στη αρμόδια Δ.Ο.Υ. Στην περίπτωση αδυναμίας 
ηλεκτρονικής υποβολής η δήλωση υποβάλλεται στις 
ίδιες προθεσμίες. Στην περίπτωση υποβολής της δήλω-
σης σε έντυπη μορφή στη Δ.Ο.Υ., αποδεικτικό υποβο-
λής αυτής αποτελεί το αντίτυπο με υπογραφή παραλα-
βής που θα υπογράφεται από τον υπάλληλο που την 
παραλαμβάνει.

Εάν σε κάποιο μήνα δεν πραγματοποιήθηκαν εν-
δοκοινοτικές συναλλαγές δεν υποβάλλεται δήλωση 
INTRASTAT.

3. Οι περ. β) και γ) της παρ. Α.3. αντικαθίστανται ως 
εξής:

β) Κατά την ενδοκοινοτική απόκτηση μεταφορικού 
μέσου καθώς και κατά την ενδοκοινοτική απόκτηση προ-
ϊόντων που υπόκεινται στον ειδικό φόρο κατανάλωσης 
(πετρελαιοειδή, οινοπνευματώδη και καπνοβιομηχανι-
κά προϊόντα) υποβάλλεται δήλωση INTRASTAT με μήνα 
αναφοράς αυτόν του χρόνου γέννησης της φορολογικής 
υποχρέωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 18 του Κώδι-
κα Φ.Π.Α. Στο τιμολογούμενο ποσό και στη στατιστική 
αξία δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, 
κατά τα λοιπά δε η φορολογητέα αξία θα προσδιορίζε-
ται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 19 του 
Κώδικα Φ.Π.Α.

γ) Κατ’ εξαίρεση οι υπόχρεοι που ασκούν τη δραστηρι-
ότητα εποχιακά ή έχουν την έδρα της οικονομικής δρα-

στηριότητας σε νησιά όπου δεν εδρεύει Δ.Ο.Υ., μπορούν 
να καταθέσουν τη στατιστική δήλωση INTRASTAT στην 
πλησιέστερη Δ.Ο.Υ. ή Γ.Ε.Φ. και σε κάθε περίπτωση εντός 
της προθεσμίας της παρ. Α.3.α). Επίσης, όσοι είναι εγκα-
τεστημένοι σε νησιά όπου δεν εδρεύει Δ.Ο.Υ. ή Γ.Ε.Φ., 
μπορούν να αποστείλουν τη δήλωση INTRASTAT ταχυ-
δρομικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

4. Η παρ. Β. αντικαθίσταται ως εξής:
Β. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την παραλαβή του ανακεφα-

λαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών συναλλαγών υποχρε-
ούται:

1. Να παραλαμβάνει τις μηνιαίες δηλώσεις INTRASTAT 
από τους υπόχρεους παροχής στατιστικών πληροφορι-
ών σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μέσα στην προθεσμία 
που ορίζεται στην παρ. Α.3.α).

2. Να αποστέλλει στην ΕΛΣΤΑΤ, το αργότερο μέχρι 
την επόμενη της τελευταίας εμπρόθεσμης ημερομηνί-
ας υποβολής της δήλωσης VIES κάθε μήνα, τις δηλώσεις 
ΙNTRASTAT που έχουν παραληφθεί.

5. Η παρ. Γ. αντικαθίσταται ως εξής:
Γ. Η Α.Α.Δ.Ε. υποχρεούται να παρέχει, σύμφωνα με το 

άρθρο 8 του Κανονισμού (ΕΚ) 638/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004
και του άρθρου 6 του Κανονισμού 1982/2004 της Επι-
τροπής της 18ης Νοεμβρίου 2004, όπως τροποποιήθηκε
από τον Κανονισμό (ΕΕ) 91/2010 της Επιτροπής της 2ας 
Φεβρουαρίου 2010 α) ανά μήνα, στην Ελληνική Στατιστι-
κή Αρχή, τους καταλόγους των υποκείμενων σε Φ.Π.Α. 
που δήλωσαν ότι πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια 
της εν λόγω περιόδου αποκτήσεις ή παραδόσεις από και 
προς τα άλλα κράτη - μέλη, με ειδική διάκριση για τους 
εντασσόμενους στο «κατώφλι εξομοίωσης/εξαίρεσης», 
το οποίο καθορίζεται κατ’ έτος από την ΕΛΣΤΑΤ (αφορά 
επιχειρήσεις που δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν 
δήλωση INTRASTAT, αλλά παρέχουν τις αναγκαίες στα-
τιστικές πληροφορίες με την δήλωση Φ.Π.Α.), β) με δική 
της πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής, οποιαδήποτε παρασχεθείσα πληρο-
φορία για φορολογικούς σκοπούς, η οποία θα μπορούσε 
να βελτιώσει την ποιότητα των στατιστικών στοιχείων.

6. Όπου η υπό στοιχεία 1099733/8159/0014 ΠΟΛ 1253/
9-8-1993 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εθνικής 
Οικονομίας και Οικονομικών «Συλλογή και επεξερ-
γασία στοιχείων ενδοκοινοτικού εμπορίου (σύστημα 
INTRASTAT)» αναφέρεται σε «Γενική Γραμματεία ΕΣΥΕ» 
και «Γενικός Γραμματέας ΕΣΥΕ» (Β΄ 600) αντικαθίσταται 
με «Ελληνική Στατιστική Αρχή - ΕΛΣΤΑΤ» και «Πρόεδρος 
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής».

7. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 1099733/8159/ 
0014 ΠΟΛ 1253/9-8-1993.

Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή ισχύει από την 1-6-2021.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 28 Μαΐου 2021

Ο Υφυπουργός
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ   
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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,




