
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1  Ίδρυση Παραρτήματος του 1ου ΕΠΑ.Λ. Χρυσού-
πολης με έδρα τη Θάσο.

2 Τροποποίηση της αριθ. ΔΕΛ Β’ 1189202 ΕΞ 2016/
28-12-2016 (Β’4270) απόφασης του Γενικού Γραμ-
ματέα Δημοσίων Εσόδων περί καθορισμού του 
αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργη-
θούν κατά το έτος 2017, όπως ισχύει.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ11/153631/Δ4 (1)
Ίδρυση Παραρτήματος του 1ου ΕΠΑ.Λ. Χρυσού-

πολης με έδρα τη Θάσο.

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4473/

2017 (Α’ 78) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητι-
κού έργου σε θέματα εκπαίδευσης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4270/2014 
(Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεί-
ας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο 
λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 
ισχύουν.

4. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 1966/
1991 (Α’ 147) «Μετεγγραφές φοιτητών ΑΕΙ, σπουδαστών 
ΤΕΙ και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 15 του άρθρου 59 του ν.3966/2011 (Α’ 118) «Θε-
σμικό Πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, 
Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση 
του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων 
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κωδι-
κοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

6. Το π.δ. 185/2009 (Α’ 213) «Ανασύσταση του Υπουρ-
γείου Οικονομικών κ.λπ.» όπως έχει τροποποιηθεί και 
συμπληρωθεί με τα άρθρα 1 και 4 και του π.δ. 189/2009 
(Α’ 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων 
των Υπουργείων».

7. Το π.δ. 80/2016 (A’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες».

8. Το π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

9. Την υπ’ αριθμ. Υ29/08-10-2015 (Β’ 2168) απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

10. Την υπ’ αριθμ. 201408/Υ1/25-11-2016 (Β’ 3818) από-
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
Δημήτριο Μπαξεβανάκη».

11. Την υπ’ αριθ. Φ12/134644/Δ4/08-08-2017 (Β’ 2891)
απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων «Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημι-
ουργία τμήματος Γενικής Παιδείας της Α’ Τάξης, τμήματος 
Τομέα της Β’ Τάξης και τμήματος Ειδικότητας της Γ’ Τάξης 
Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)».

12. Την υπ’ αριθμ. Φ20/82041/Δ4/20-05-2016 (Β’ 1489) 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων «Καθορισμός των Τομέων και των Ειδικοτή-
των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) του ν. 4386/2016 
(Α’ 83) και της αντιστοιχίας μεταξύ τους».

13. Την υπ’ αριθμ. Φ20/105925/Δ4/29-06-2016 (Β’ 
2079) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων «Καθορισμός Τομέων ανά Επαγγελμα-
τικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) του ν.4386/2016 (Α’ 83)», όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει.

14. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.2.1./4354/09-06-2017 εισήγη-
ση του Περιφερειακού Διευθυντή Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/
σης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με θέμα «Ίδρυση 
Παραρτήματος του 1ου ΕΠΑΛ Χρυσούπολης στη Θάσο».

15. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.2.1/5484/31-05-2017 εισή-
γηση του Διευθυντή Δ/θμιας Εκπ/σης Καβάλας με θέμα 
«Πρόταση για ίδρυση Παραρτήματος του 1ου ΕΠΑ.Λ. 
Χρυσούπολης στη Θάσο».

16. α) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 48/08-06-2017 έγγραφο της 
Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θάσου 
με θέμα «Παραχώρηση χώρου», β) το από 16.06.2017 έγ-
γραφο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
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δευσης Θάσου με θέμα «Παραχώρηση χώρου» και γ) το 
υπ’ αριθ. πρωτ. 8865/26-06-2017 έγγραφο του Γραφείου 
Δημάρχου Θάσου με θέμα «Διαβίβαση απόψεων για την 
παραχώρηση από το Δήμο Θάσου χώρου στέγασης του 
παραρτήματος ΕΠΑΛ Χρυσούπολης στη Θάσο», με το 
οποίο διαβιβάζονται τα ανωτέρω α’ και β’.

17. Το με αρ. πρωτ. 6485/23-05-2017 (ΑΔΑ:6ΙΝΛΩΡΔ-
Ξ4Ξ) έγγραφο του Δήμου Θάσου, με το οποίο διαβιβάζεται 
το απόσπασμα του πρακτικού της υπ’ αριθ. 10ης/2017 συ-
νεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θάσου 
(υπ’ αριθ. 81/2017 Απόφαση) με θέμα «Περί της 7ης ανα-
μόρφωσης προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2017».

18. Το με αρ. πρωτ. 6545/24-05-2017 (ΑΔΑ:7Γ4ΝΩΡΔ-
1ΗΤ) έγγραφο του Δήμου Θάσου, με το οποίο διαβιβάζε-
ται το απόσπασμα του πρακτικού της υπ’ αριθ. 5ης/2017 
συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου (υπ’ 
αριθ. 92/2017 απόφαση) με θέμα «Περί γνωμοδότησης -
Έγκρισης για τη δημιουργία παραρτήματος ΕΠΑΛ στη 
Θάσο».

19. Το με αρ. πρωτ. 6592/24-05-2017 (ΑΔΑ: ΩΦ3ΝΩΡΔ-
ΝΨ9) έγγραφο του Δήμου Θάσου με το οποίο διαβιβάζε-
ται το απόσπασμα του πρακτικού της υπ’ αριθ. 7ης/2017 
συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου (υπ’ 
αριθ. 125/2017 απόφαση) με θέμα «Περί έγκρισης ή μη 
της υπ. αριθ. 81/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτρο-
πής του Δήμου Θάσου με θέμα «περί 7ης αναμόρφωσης 
προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2017».

20. Την υπ. αριθ. 7310/11-04-2017 Βεβαίωση Δέσμευ-
σης Οικονομικών Πιστώσεων της Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών του Δήμου Θάσου.

21. Την υπ. αριθ. 19/11-04-2017 Βεβαίωση ανάληψης 
δαπάνης λειτουργικών εξόδων της Σχολικής Επιτροπής 
Δ/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θάσου.

22. Το υπ’ αριθ. πρωτ. Φ.2.6/7675/25-08-2017 έγγρα-
φο του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Καβάλας με θέμα «Αριθμός μαθητών πα-
ραρτήματος ΕΠΑ.Λ. Χρυσούπολης στη Θάσο».

23. Το υπ’ αριθ. πρωτ. Φ.3.2/6643/28-08-2017 έγγρα-
φο του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Καβάλας με θέμα «Βεβαίωση».

24. Το με Α.Π. 11477/22-08-2017 έγγραφο του Δήμου 
Θάσου με θέμα «Καταλληλότητα διδακτηρίου για το υπό 
ίδρυση Παράρτημα του ΕΠΑΛ Χρυσούπολης στη Θάσο».

25. Τις υπ’ αριθ. πρωτ. 144345/Β1/01-09-2017 και 
148838/Β1/08-09-2017 εισηγήσεις της Προϊσταμένης 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων.

26. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλού-
νται τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα: 

α) Επί του προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Η εκ δεκατεσσάρων χιλιάδων εκατόν σαράντα έξι 

ευρώ (14.146,00 €) δαπάνη οικονομικού έτους 2017 για 
την αποζημίωση αναπληρωτών εκπαιδευτικών και την 
κάλυψη των οδοιπορικών των μετακινούμενων από τις 
έδρες των σχολικών μονάδων τους εκπαιδευτικών θα βα-
ρύνει τις πιστώσεις των ΚΑΕ 0344, 0354 ΕΦ 19 220 (ποσό 
13.146,00 €) και ΚΑΕ 0719 ΕΦ 19 220 (ποσό 1.000,00 €) 
του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Για την κάλυψη της εκ τριάντα πέντε χιλιάδων οκτα-
κοσίων εξήντα πέντε ευρώ (35.865,00 €) ετήσιας δαπά-
νης για την αποζημίωση αναπληρωτών εκπαιδευτικών 
και την κάλυψη των οδοιπορικών των μετακινούμενων 
από τις έδρες των σχολικών μονάδων τους εκπαιδευ-
τικών για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη θα 
γίνεται σχετική πρόβλεψη στους ΚΑΕ 0344, 0354 ΕΦ 
19 220 (ποσό 32.865,00 €) και ΚΑΕ 0719 ΕΦ 19 220 
(ποσό 3.000,00 €) του τακτικού προϋπολογισμού του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

β) Επί του προϋπολογισμού του οικείου ΟΤΑ
Η εκ 3.000 ευρώ περίπου δαπάνη (λειτουργικές δα-

πάνες) έτους 2017, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 
οικείου Δήμου και θα καλύπτεται από την επιχορήγη-
ση που θα λαμβάνει ο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Ενιαία 
Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Θάσου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Ε. 
00.6711.0002).

Η εκ 5.000 ευρώ περίπου ετήσια δαπάνη (λειτουργικές 
δαπάνες) για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη, 
θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικείου Δήμου και 
θα καλύπτεται από την επιχορήγηση που θα λαμβάνει 
ο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Ενιαία Σχολική Επιτροπή 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θάσου από τους 
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους και θα αντιμετωπίζεται 
με την εγγραφή και πρόβλεψη ισόποσης πίστωσης στους 
ΚΑΠ του οικείου Δήμου (Κ.Α.Ε. 00.6711.0002) και 

Η εκ 10.000 ευρώ δαπάνη ίδρυσης παραρτήματος 
ΕΠΑΛ στη Θάσο και προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρί-
ων τμημάτων Γεωπονίας και Τουριστικών Επαγγελμάτων, 
θα καλυφθεί από τον ΚΑ.Ε. 15.7135.0002 του προϋπολο-
γισμού τρέχοντος οικονομικού έτους του οικείου Δήμου 
(με αντίστοιχη μείωση του ποσού των 10.000 ευρώ από 
τον ΚΑΕ 15.7331.0001 από τον οποίο το ποσό μεταφέ-
ρεται).

27. Τις αριθ. 216692/ΓΔ2/19-12-2016 και 216688/
ΓΔ2/19-12-2016 αποφάσεις δέσμευσης των πιστώσεων, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση και λειτουργία Παραρτήματος ΕΠΑ.Λ.

1. Συστήνεται και λειτουργεί από το σχολικό έτος 2017-2018 με έδρα το Δήμο Θάσου Παράρτημα του 1ου Ημερή-
σιου ΕΠΑ.Λ. Χρυσούπολης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Καβάλας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ 
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΑ.Λ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. 
ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

2140100 ΘΑΣΟΥ
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2. Στο Παράρτημα Θάσου του 1ου ΕΠΑ.Λ. Χρυσούπο-
λης λειτουργούν οι παρακάτω τομείς:

- Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
- Διοίκησης και Οικονομίας.
3. Ένας εκ των εκπαιδευτικών που τοποθετούνται στο 

Παράρτημα του 1ου Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. Χρυσούπολης με 
έδρα τη Θάσο εκτελεί χρέη συντονιστή του Παραρτή-
ματος με ωράριο υποδιευθυντή. Ο εκπαιδευτικός αυτός 
ορίζεται με απόφαση του Διευθυντή της οικείας Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2017

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Παιδείας, Αναπληρωτής Υπουργός
Έρευνας και Θρησκευμάτων Οικονομικών

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

 Αριθμ.  ΔΕΛ Β 1136035 ΕΞ 2017 (2)
Τροποποίηση της αριθ. ΔΕΛ Β’ 1189202 ΕΞ 2016/

28-12-2016 (Β’4270) απόφασης του Γενικού Γραμ-

ματέα Δημοσίων Εσόδων περί καθορισμού του 

αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενερ-

γηθούν κατά το έτος 2017, όπως ισχύει.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

 Έχοντας υπόψη:
1. α) Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 

του ν. 4174/2013 (Α΄170), όπως ισχύει.
β) Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του 

ν. 4174/2013 (Α΄170), όπως ισχύει.
γ) Τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 4342/2015 (Α’ 

143), όπως ισχύει.
2. Το Κεφάλαιο Α1 «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-

μοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 
(Α’ 94) και ειδικότερα της υποπαραγράφου β’ της παρα-
γράφου 2 και των υποπαραγράφων α’ και β’ της παρ. 6 
του άρθρου 14, καθώς και των παραγράφων 2 και 3 του 
άρθρου 41 του νόμου αυτού.

3. Τη με αρ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 
(Β’ 968) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύει.

4. Τη με αριθ. 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 δι-
ατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 2β’ του άρθρου 
41 του ν. 4389/2016.

5. Τη με αριθ. ΔΕΛ Β’ 1189202 ΕΞ 2016/28-12-2016 
(Β’ 4270) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 
Εσόδων περί καθορισμού του αριθμού φορολογικών 

ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2017, όπως 
ισχύει.

6. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο Έτους 2017 της Γενικής Δι-
εύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε.

7. Τη με αριθ. 1738/2017 απόφαση της Ολομέλειας 
του ΣτΕ.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολο-
γισμού της Α.Α.Δ.Ε., αποφασίζουμε:

1. Μετά την παράγραφο 6 της με αριθ. ΔΕΛ Β’ 1189802 
ΕΞ 2016/28-12-2016 (Β’ 4270) απόφασης του Γενικού 
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύει, προστίθε-
ται νέα παράγραφος 7 ως εξής:

«7. Από τις εκκρεμείς υποθέσεις που ελέγχονται κατά 
προτεραιότητα σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι Προϊστά-
μενοι των Ελεγκτικών Υπηρεσιών προτεραιοποιούν και 
προβαίνουν στην έκδοση πράξεων διορθωτικού προσ-
διορισμού φόρων και προστίμων, κατά τα οριζόμενα 
στην παρ. 2 του άρθρου 28 του ν.4174/2013, ως κάτωθι:

(α) για ελεγχόμενες χρήσεις 2001 και μετά, με βάση 
τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθ. 84 του ν.2238/1994 (μη 
υποβολή δήλωσης στη φορολογία εισοδήματος),

(β) για ελεγχόμενες χρήσεις 2006 και μετά, με βάση τις 
διατάξεις της παρ. 4 του άρθ. 84 και της περ. α’ της παρ. 2 
του άρθ. 68 του ν.2238/1994 (συμπληρωματικά στοιχεία),

(γ) για ελεγχόμενες χρήσεις 2008 και μετά, με βάση 
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθ. 36 του ν.4174/2013 σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθ. 72 του 
ίδιου νόμου (σε περίπτωση φοροδιαφυγής),

(δ) για ελεγχόμενες χρήσεις 2011, 2012 και 2013, με 
βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθ. 84 του ν.2238/1994 
και για φορολογικά έτη 2014 και επόμενα με βάση τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν.4174/2013 
(πενταετής παραγραφή).

Τα παραπάνω ισχύουν για τις φορολογίες εισοδήματος 
και Κ.Β.Σ., καθόσον για τις φορολογίες Φ.Π.Α., κεφαλαί-
ου και τελών χαρτοσήμου ισχύουν διαφορετικοί χρόνοι 
παραγραφής.

Ως εκκρεμείς υποθέσεις ελέγχου νοούνται οι προτεραι-
οποιημένες υποθέσεις, για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί 
οριστικές πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρων 
και προστίμων μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

2. Οι παράγραφοι 7 και 8 αναριθμούνται σε 8 και 9 
αντίστοιχα.

3. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. ΔΕΛ Β’ 1189202 ΕΞ 
2016/28-12-2016 (Β’ 4270) απόφαση του Γενικού Γραμ-
ματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως τροποποιήθηκε με τη 
με αριθ. ΔΕΛ Α’ 1057280 ΕΞ 2017/12-04-2017 (Β’ 1391) 
όμοια.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2017 

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  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
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