
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ.3669/194/5.4.2011 
(Β΄549) κοινής υπουργικής απόφασης, σχετικά με 
την ασφάλεια των παιχνιδιών σε συμμόρφωση με 
τις οδηγίες (EE) 2019/1922 της Επιτροπής (ΕΕ L298 
της 19.11.2019, σελ.5) και 2019/1929 (ΕΕ L299 της 
20.11.2019, σελ. 51).

2 Παράταση μείωσης συντελεστών Φόρου Προστι-
θέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, 
Κω, Σάμο και Χίο.

3 Επιβολή πολλαπλού τέλους στον GRIGORE(επων.) 
GABRIEL(όν.) του VASILI για παράβαση λαθρεμπο-
ρίας καπνικών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

    Αριθμ. οικ.61715/835 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ.3669/194/5.4.2011 

(Β΄549) κοινής υπουργικής απόφασης, σχετικά 

με την ασφάλεια των παιχνιδιών σε συμμόρφω-

ση με τις οδηγίες (EE) 2019/1922 της Επιτροπής 

(ΕΕ L298 της 19.11.2019, σελ.5) και 2019/1929 

(ΕΕ L299 της 20.11.2019, σελ. 51) .

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 

λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α΄ 133),

β) του άρθρου 2 παρ.1 (περιπτ. η) και παρ.2 του 
ν.  1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου»
(Α΄ 34), 

γ) του 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),

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

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

στ) της υπ΄ αρ. 46/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β΄ 3100),

ζ) του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομίας και Ανάπτυξης» (Α΄192),

η) της υπ’ αρ. 339/18-7-2019 απόφασης του Πρωθυ-
πουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμο-
διοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο 
Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051),

θ) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσω-
τερικών» (Α΄180).

2. Το στοιχείο 30 της υποπερίπτωσης δ΄ της περίπτω-
σης Γ της παρ. ΙΙ του άρθρου 186 του ν. 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87).

3. Το άρθρο 2 του ν. 4328/1929 «Περί συστάσεως του 
Γενικού Χημείου του Κράτους» (Α΄272), όπως τροποποι-
ήθηκε από το άρθρο 11 του ν. 2343/1995 (Α΄ 211).

4. Την απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων υπ’ αρ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 
2017/10.3.2017, με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 968).

5. Της υποπαρ. αα΄ της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 
41 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρ-
μογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρ-
θρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94).

6. Το Ε’ κεφάλαιο του ν. 4072/2012 «Εποπτεία αγοράς 
βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών ποιότητας» - 
«Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρι-
κή μορφή - Σήματα - Μεσίτες ακινήτων - Ρύθμιση θεμά-
των ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 86).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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7. Την υπ’ αρ. οικ.3669/194/5.4.2011 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών - Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εργασίας και Κοινω-
νικής Ασφάλισης για την «Προσαρμογή της Ελληνικής 
Νομοθεσίας στην οδηγία 2009/48/ΕΚ Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την ασφάλεια 
των παιχνιδιών» (Β΄549).

8. Την Οδηγία (ΕΕ) 2019/1922 της Επιτροπής της 18ης 
Νοεμβρίου 2019 (ΕΕ L298 της 19.11.2019, σελ. 5) για την 
τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στις τεχνικές 
και επιστημονικές εξελίξεις, του σημείου 13, του μέρους 
ΙΙΙ του παραρτήματος ΙΙ, της Οδηγίας 2009/48/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με την ασφάλεια των παιχνιδιών, όσον αφορά το αργίλιο.

9. Την Οδηγία (ΕΕ) 2019/1929 της Επιτροπής της 19ης 
Νοεμβρίου 2019 (ΕΕ L299 της 19.11.2019, σελ. 51) για την 
τροποποίηση του προσαρτήματος Γ του παραρτήματος 
ΙΙ της οδηγίας 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και Συμβουλίου, με σκοπό τη θέσπιση ειδικών οριακών 
τιμών για τις χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε 
ορισμένα παιχνίδια, όσον αφορά την φορμαλδεΰδη.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Η παρούσα απόφαση εναρμονίζει την υπ’ αρ. 
οικ.3669/194/5.4.2011 (Β΄549) κοινή υπουργική απόφα-
ση «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδη-
γία 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών» 
όπως ισχύει, με τις οδηγίες (EE) 2019/1922 της Επιτρο-
πής της 18ης Νοεμβρίου 2019 (ΕE L298 της 19.11.2019, 
σελ. 5) και (EE) 2019/1929 της Επιτροπής της 19ης Νοεμ-
βρίου 2019 (ΕE L299 της 20.11.2019, σελ. 51), που ανα-
φέρονται στα χημικά στοιχεία, αργίλιο και φορμαλδεΰ-
δη, αντίστοιχα, με σκοπό την προσαρμογή της οδηγίας 
2009/48/ΕΚ στις τεχνικές και επιστημονικές εξελίξεις.

Άρθρο 2
Τροποποίηση

Η υπ’ αρ. οικ. 3669/194/5.4.2011 κοινή υπουργική από-
φαση όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

1. Στον πίνακα του παραρτήματος ΙΙ, του μέρους ΙΙΙ 
παρ. 13, η καταχώρηση για το αργίλιο αντικαθίσταται 
από την ακόλουθη:

Στοιχείο σε mg/kg
σε ξηρή, εύθρυπτη, 
με μορφή σκόνης ή 
εύκαμπτη ύλη του 

παιχνιδιού

σε mg/kg 
σε υγρή ή 

κολλώδη ύλη 
του παιχνιδιού

σε mg/kg 
σε υλικό 

παιχνιδιού που 
απομακρύνεται 

με ξύσιμο

«Αργίλιο 2 250 560 28 130»

2. Στο παράρτημα ΙΙ, προσάρτημα Γ προστίθεται η ακό-
λουθη εγγραφή για την φορμαλδεΰδη:

Ουσία
Αριθ. 
CAS

Οριακή τιμή

«Φορμαλδεΰδη 50-00-0

1,5 mg/l (όριο μετανάστευσης) σε 
πολυμερή υλικά παιχνιδιών 0,1 ml/m³ 
(όριο εκπομπής) σε υλικά παιχνιδιών 
από ξύλο συγκολλημένο με ρητίνη 

30 mg/kg (όριο περιεκτικότητας) σε 
υφαντικές ύλες παιχνιδιών

30 mg/kg (όριο περιεκτικότητας) σε 
δερμάτινα υλικά παιχνιδιών

30 mg/kg (όριο περιεκτικότητας) σε 
χάρτινα υλικά παιχνιδιών

10 mg/kg (όριο περιεκτικότητας) σε 
υλικά παιχνιδιών με βάση το νερό»

Άρθρο 3
Έναρξη Ισχύος

1. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν από 
τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1 και 
2 του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
20η Μαΐου 2021 και από την 21η Μαΐου 2021, αντίστοιχα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 16 Ιουνίου 2020

Οι Υπουργοί

Οικονομικών Υφυπουργός Οικονομικών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

 ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ανάπτυξης και  Υφυπουργός Ανάπτυξης
Επενδύσεων και Επενδύσεων

ΣΠΥΡΙΔΩΝ- ΑΔΩΝΙΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

Εσωτερικών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ  

 Ι 

   Αριθμ. Α.1151 (2)
Παράταση μείωσης συντελεστών Φόρου Προστι-

θέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, 

Κω, Σάμο και Χίο. 

 ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου της από 

31.12.2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Παρά-
ταση δυνατότητας εξαίρεσης κύριας κατοικίας από τη 
ρευστοποίηση δυνάμει του ν. 3869/2010 (Α΄ 130), παρά-
ταση μειωμένων συντελεστών στα νησιά Λέρο, Λέσβο, 
Κω, Σάμο και Χίο και επέκταση εφαρμογής του μέτρου 
του «Μεταφορικού Ισοδύναμου» του ν.  4551/2018» 
(Α' 221), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4592/2019 
(Α' 20).
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2. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατά-
ξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες 
διατάξεις» (Α' 94).

3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι-
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α' 143).

4. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδι-
κασίες και άλλες διατάξεις» (Α' 170).

5. Τις διατάξεις του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φό-
ρου Προστιθέμενης Αξίας» (Α' 248).

6. 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).

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

8. Την υπ’ αρ. Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυ-
πουργών» (Β’ 2901).

9. 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), καθώς και την υπ’ αρ. 
340/18.7.2019, όμοια απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’3051).

10. Την υπ’ αρ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 απόφαση 
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
«Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 968), όπως ισχύει.

11. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης 
των συνεπειών των αυξημένων προσφυγικών ροών στα 
νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο.

12. Το γεγονός ότι ο μέσος αριθμός των φιλοξενού-
μενων στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης των 
προαναφερόμενων νησιών κατά το χρονικό διάστημα 
1.6.2019 έως 31.5.2020, υπερβαίνει τη δυναμικότητα φι-
λοξενίας ανά νησί, όπως αυτή προσδιορίζεται από την 
πράξη σύστασης κάθε Κέντρου.

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ-
καλείται απώλεια εσόδων του κρατικού προϋπολο-
γισμού κατ' εκτίμηση πενήντα εκατομμυρίων ευρώ 
(€ 50.000.000), αποφασίζουμε:

1. Παρατείνουμε για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, 
ήτοι από 1.7.2020 έως και 31.12.2020, τη μείωση κατά 
τριάντα τοις εκατό (30%) των συντελεστών του Φόρου 
Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, 
Κω, Σάμο και Χίο και για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που 
προβλέπονται στις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 
21 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000).

2. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Οι Υφυπουργοί 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ   

 Ι 

(3)
 Επιβολή πολλαπλού τέλους στον GRIGORE(επων.) 

GABRIEL(όν.) του VASILI για παράβαση λαθρε-

μπορίας καπνικών.   

 Δυνάμει της υπ’ αρ. 07/2013/2020 καταλογιστικής 
πράξης της Προϊσταμένης του Τελωνείου Σάμου, που 
εκδόθηκε στις 11-06-2020 σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 53, 106 παρ. 1, 119Α παρ. 2, 142 παρ. 2, 150 παρ. 
1 και 155 του ν. 2960/2001 και δημοσιεύεται σύμφωνα 
με το άρθρο 152 παρ. 1 και 5 του ν. 2960/2001, επιβάλ-
λεται σε βάρος του GRIGORE (επων.) GABRIEL(όν.) του 
VASILI και της GRIGORE, γεννηθέντος στις 09-07-1987 
στη Ρουμανία, με Αρ. Ταυτότητας ΜΖ 039139 Ρουμανίας 
και Α.Φ.Μ. 500032167, αγνώστου διαμονής, πολλαπλό 
τέλος ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00€) πλέον 
τελών χαρτοσήμου και ΟΓΑ 2,4% ποσού τριάντα έξι ευρώ 
(36,00 €), για τελωνειακή παράβαση - λαθρεμπορία κα-
πνικών προϊόντων (σαράντα οκτώ (48) πακέτα τσιγάρων 
των είκοσι τεμαχίων έκαστο).

Σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ. 6 του ν. 2960/2001 
κατά της άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται προ-
σφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου 
εντός των προθεσμιών που ορίζουν τα άρθρα 66 και επό-
μενα του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, 
Α’ 97) από την επομένη της δημοσίευσής της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Η Προϊσταμένη του Τελωνείου

ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΦΩΤΙΟΥ   
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*02025372406200004*

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,




