
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αναστολή εφαρμογής Αποφάσεων Συγχωνεύσε-
ων - Καταργήσεων Σχολικών Μονάδων Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης.

2 Τήρηση διακριτής λογιστικής από τις Οργανώσεις 
Παραγωγών και τις Ενώσεις τους, καθώς και τις 
Ομάδες Παραγωγών.

3 Αναπροσαρμογή του ορίου ετήσιας επιβάρυνσης 
των Πελατών ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυ-
ψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλει-
ας (ΥΚΩ) το έτος 2019, σύμφωνα με την παρ. 7 του 
άρθρου 55 του ν. 4001/2011.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 52672/Δ2  (1)
   Αναστολή εφαρμογής Αποφάσεων Συγχωνεύσε-

ων - Καταργήσεων Σχολικών Μονάδων Δευτερο-

βάθμιας Εκπαίδευσης.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 5 και των 

παρ. 1 και 2 του άρθρου 8 του ν. 1566/1985 «Δομή και 
λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α' 167) σε συνδυασμό 
με τις παρ. 1, 2 και 5 του άρθρου 11 του ν. 1966/1991 
«Μεταγραφές φοιτητών Α.Ε.Ι., σπουδαστών Τ.Ε.Ι. και άλ-
λες διατάξεις» (Α' 147), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 94 του ν.3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87).

3. Τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 59 του ν. 3966/ 
2011 «Θεσμικό Πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών 
Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 
Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών 
και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» 
(Α΄ 118).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (κωδικο-
ποιητικό π.δ. 63/2005, Α' 98).

5. Το π.δ. 125/2016 (Α' 210) με θέμα «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Τις αριθμ. 71327/Δ4/24-06-2011 και 71336/Δ4/ 
24-06-2011 (Β΄1575) υπουργικές αποφάσεις.

7. Το με αριθμ. 13108/05-12-2018 έγγραφο της Διεύ-
θυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας.

8. Το με αριθμ. Φ.2.1.Γ/3752/12-03-2019 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας.

9. Το με αριθμ. Φ.2.1/5616/13-03-2019 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου.

10. Την με αριθμ. 3504/19-03-2019 εισήγηση της Περι-
φερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

11. Την με αριθμ. Φ.2.1/2587/06-03-2019 εισήγηση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής 
Ελλάδας.

12. Την με αριθμ. 3586/19-03-2019 εισήγηση της Περι-
φερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης.

13. Την αριθμ. 329/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Ρήγα Φεραίου (ΑΔΑ: ΩΜΥΞΩ19-6Φ3).

14. Την αριθμ. 580/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Αιγιαλείας (ΑΔΑ: Ω1Λ6Ω6Χ-ΑΡΞ).

15. Την αριθμ. 455/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων.

16. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται επιπρόσθετη 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τις δαπάνες που καλύπτονται από αυτόν, 
σύμφωνα με τη με αριθμ. Φ. 1/Γ/138/47214/Β1 εισή-
γηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 τ.Α'), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6 του 
ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129 τ.Α') της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

 Α. Αναστέλλουμε για το σχολικό έτος 2019-2020 
την εφαρμογή της αρ. 71327/Δ4/24-06-2011 (Β' 1575) 
υπουργικής απόφασης με θέμα «Κατάργηση σχολικών 
μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» κατά το μέρος 
που αφορά:

Στην κατάργηση του ΓΕ.Λ. Καναλίων (3559010) της 
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Β. Αναστέλλουμε για το σχολικό έτος 2019-2020 την 
εφαρμογή της 71336/Δ4/24-06-2011 (Β΄ 1575) υπουρ-
γικής απόφασης με θέμα: «Συγχωνεύσεις Σχολικών Μο-
νάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» κατά το μέρος 
που αφορά:

1. Στη συγχώνευση του ΓΕ.Λ. Αιγείρας (0666010) και 
του ΓΕ.Λ. Ακράτας (0659010) σε ΓΕ.Λ. Ακράτας της Δι-
εύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαίας της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

2. Στη συγχώνευση του Γυμνασίου Τεφελίου (1725010) 
και του Γυμνασίου Χάρακα (1708010) σε Γυμνάσιο Τε-
φελίου-Χάρακα με έδρα το Χάρακα, της Διεύθυνσης 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κρήτης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Απριλίου 2019

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

    Αριθμ. 966/71516 (2)
Τήρηση διακριτής λογιστικής από τις Οργανώ-

σεις Παραγωγών και τις Ενώσεις τους, καθώς και 

τις Ομάδες Παραγωγών.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 37 παρ. 3 του ν. 4384/2016 «Αγροτι-

κοί συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του 
αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις» (Α' 78).

β) Της 397/18235/2017 (ΦΕΚ 601 Β'), υπουργική από-
φαση όπως τροποποιήθηκε με την υπουργική απόφα-
ση 2430/110502/2017 (ΦΕΚ 3800 Β') και ισχύει, περί 
της αρμόδιας αρχής, διαδικασίας και δικαιολογητικών 
αναγνώρισης των Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.) και 
των Ενώσεών τους (Ε.Ο.Π.), καθώς και των Ομάδων Πα-
ραγωγών (Ομ.Π.).

γ) Της υπουργική απόφαση 40000/28-02-2003 «Τή-
ρηση βιβλίων και ειδικής λογιστικής από τις Ομάδες 
Παραγωγών και τις Ενώσεις τους - Δημοσιοποίηση οι-
κονομικών τους αποτελεσμάτων».

δ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθη-
κε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α'98).

ε) Του π.δ. 97/2017 (Α΄138) «Οργανισμός Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

στ) Του π.δ. 142/2017 (Α΄181) «Οργανισμός Υπουργεί-
ου Οικονομικών».

2. Των περί Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.) και των 
Ενώσεών τους (Ε.Ο.Π.), καθώς και των Ομάδων Παραγω-
γών (Ομ.Π.) Ενωσιακών Κανονισμών.

3. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Οι Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.), Οργανώσεις Παρα-
γωγών (Ο.Π.) και Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών 
(Ε.Ο.Π.) που αποτελούν σαφώς οριζόμενα μέρη νομικών 
οντοτήτων του συνεταιριστικού ή εμπορικού δικαίου, 
λειτουργούν με ξεχωριστή λογιστική ή/και διοικητική 
διαχείριση.

Για την παρακολούθηση δοσοληψιών μεταξύ των 
Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π. και της νομικής οντότητας, να τη-
ρείται ξεχωριστός λογαριασμός που θα αποτυπώνει τις 
συναλλαγές μεταξύ τους. Η ανάπτυξη αυτού του λογα-
ριασμού θα γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε 
οικονομικής μονάδας, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η 
απαιτούμενη προσαρμογή.

Ο λογαριασμός αυτός δεν εμφανίζεται στον ισολογι-
σμό τέλους χρήσης, τα υπόλοιπά του συμψηφίζονται και 
μεταφέρονται στον ισολογισμό της νομικής οντότητας.

Οι Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π. πρέπει να τηρούν τα διαλαμ-
βανόμενα της 40000/28-02-2003 υπουργική απόφαση 
«Τήρηση βιβλίων και ειδικής λογιστικής από τις Ομάδες 
Παραγωγών και τις Ενώσεις τους - Δημοσιοποίηση οικο-
νομικών τους αποτελεσμάτων».

Στην περίπτωση που τα μέλη των αναγνωρισμένων 
Ομ.Π., Ο.Π. ή Ε.Ο.Π., αποτελούν το σύνολο των μελών 
της νομικής οντότητας, μπορούν οι νομικές οντότητες 
να τηρούν το λογιστικό τους σύστημα σύμφωνα με τα 
όσα προβλέπονται για αυτές στην ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Απριλίου 2019

Οι Υπουργοί

 Αγροτικής Ανάπτυξης 
Οικονομικών  και Τροφίμων

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ

Ι

Αριθμ. απόφ.     352/2019 (3)
Αναπροσαρμογή του ορίου ετήσιας επιβάρυνσης 

των Πελατών ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυ-

ψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέ-

λειας (ΥΚΩ) το έτος 2019, σύμφωνα με την παρ. 

7 του άρθρου 55 του ν. 4001/2011.

  Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(Συνεδρίαση την 21η Μαρτίου 2019, 
η οποία συνεχίστηκε στις 22, 26 και 
27 Μαρτίου 2019)

  Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία 

Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, 
για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογο-
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νανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 55 του νό-
μου αυτού (ΦΕΚ Α' 179/22.08.2011).

2. Τις διατάξεις του ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός 
Κανονισμός» και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 36 του 
νόμου αυτού (ΦΕΚ Α' 79/09.04.2012).

3. Την  243/2018 απόφαση της ΡΑΕ για την αναπρο-
σαρμογή του ορίου της μέγιστης ετήσιας επιβάρυν-
σης Πελάτη κατά θέση κατανάλωσης για την κάλυψη 
δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, για 
το έτος 2018.

4. Το δελτίο τύπου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 
που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τον πίνακα εξέλιξης 
ετήσιων μεταβολών Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή1.

5. Την ΡΑΕ 1-256918/14.03.2019 εισήγηση της ΔΕΔ-
ΔΗΕ Α.Ε. με θέμα «Εισήγηση για την αναπροσαρμογή 
του ορίου ετήσιας επιβάρυνσης των πελατών Ηλεκτρικής 
Ενέργειας για την κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών 
Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) το έτος 2019».

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις τις παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο-
λογισμού.

Σκέφθηκε ως εξής:
Επειδή, στο άρθρο 36, παράγραφος 1.α. του ν.4067/ 

2012 καθορίζονται οι μοναδιαίες χρεώσεις που οφείλουν 
οι εκάστοτε χρήστες κάθε παροχής ηλεκτροδότησης, 
τις οποίες καταβάλουν στους προμηθευτές ηλεκτρικής 
ενέργειας για την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας 
από 01.01.2018, με την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 
55 του ν. 4001/2011.

Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 55 του 
ν. 4001/2011 «Προκειμένου για την ηλεκτρική ενέργεια 
η ετήσια επιβάρυνση Πελάτη κατά θέση κατανάλωσης 
δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των επτακοσίων 
εβδομήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα ενός 
(773.531) ευρώ». Περαιτέρω, στην ίδια παράγραφο και 

1 http://www.statistics.gr/documents/20181/b5f61e8e-2379-
4483-ae2e-8326e2ab63fe

άρθρο προβλέπεται ότι, το όριο αυτό αναπροσαρμόζε-
ται κατά το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους με απόφαση της 
ΡΑΕ σύμφωνα με τη μέση ετήσια μεταβολή του δείκτη 
τιμών καταναλωτή, όπως δημοσιεύεται από την Ελλη-
νική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) «κατόπιν εισήγησης της 
ΔΕΔΔΠΕ Α.Ε., ως μοναδικού Διαχειριστή του ειδικού λο-
γαριασμού ΥΚΩ στην ελληνική επικράτεια».

Επειδή, για το έτος 2018, η ΡΑΕ με την 243/2018 απόφα-
σή της και κατ' εφαρμογή του άρθρου 55 παράγραφος 7 
του ν. 4001/2011, όρισε την αναπροσαρμογή του ορίου 
της μέγιστης ετήσιας επιβάρυνσης Πελάτη κατά θέση κα-
τανάλωσης για την κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών 
Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) σε € 782.307 (επτακόσιες ογδόντα 
δυο χιλιάδες, τριακόσια επτά ευρώ).

Επειδή, το έτος 2018, σύμφωνα με τον πίνακα εξέλιξης 
ετήσιων μεταβολών και μέσων ετήσιων μεταβολών Γενι-
κού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής 
Αρχής, ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 
2018 - Δεκεμβρίου 2018 παρουσίασε αύξηση 0,6% (μη-
δέν κόμμα έξι τοις εκατό).

Επειδή, με το από 14.03.2019 έγγραφό της (σχετικό 
5), η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. εισηγήθηκε την αναπροσαρμογή του 
ορίου ετήσιας επιβάρυνσης των πελατών ηλεκτρικής 
ενέργειας για την κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών 
Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) το έτος 2019 σε € 787.001 (επτα-
κόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες, ένα ευρώ), αποφασίζει:

1. Την αναπροσαρμογή του ορίου της μέγιστης ετήσιας 
επιβάρυνσης Πελάτη κατά θέση κατανάλωσης για την 
κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας 
(ΥΚΩ) το έτος 2019, σε € 787.001 (επτακόσιες ογδόντα 
επτά χιλιάδες, ένα ευρώ).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Μαρτίου 2019 

Ο Πρόεδρος 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΑΞΗΣ   
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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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής 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) 

 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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