
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 166485/Ζ2 
Διαδικασία υποβολής και εξέτασης ενστάσε-
ων κατά των πράξεων προσδιορισμού οφειλής 
για την είσπραξη του ποσοστού επτά τοις εκατό 
(7%) επί των εισοδημάτων των Καθηγητών και 
υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλη-
σης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 
(Α.Ε.Ι.) από την άσκηση επιχειρηματικής δρα-
στηριότητας ατομικώς ή μέσω εταιρίας σε εφαρ-
μογή της περ. ιγ΄ της παρ. 3 του άρθρου 23 του
ν. 4009/2011. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Tης παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 «Δομή, 

λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» 
(Α΄ 195), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν,

β. του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις.» (Α΄ 114),

γ. του άρθρου 29 του ν. 4713/2020 «Εκσυγχρονισμός 
της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες διατά-
ξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων» (Α΄ 147),

δ. του άρθρου 68 του ν. 4758/2020 «Περιστολή του 
λαθρεμπορίου - Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την 
εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις 
περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρο-
νομιών, διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη 
ταξινόμησης, κίνητρα για την προσέλκυση φορολογικών 
κατοίκων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 242).

2. Τις διατάξεις:
α. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),
β. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 

Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121),

γ. της υπό στοιχεία 7921/Υ1/5.8.2020 κοινής απόφασης 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουρ-
γό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Βασίλειο Διγαλάκη»
(Β’ 3297).

3. Την υπό στοιχεία 165788/Ζ2/20/4.12.2020 κοινή 
απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών και Παιδείας 
και Θρησκευμάτων και του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Αντικατάσταση της υπό στοι-
χεία Φ.122.1/72/88553/Ζ2/3-6-2019 κοινής απόφασης 
των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και 
Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων “Διαδικασία είσπραξης ποσοστού επί 
του εισοδήματος καθηγητών και υπηρετούντων λεκτό-
ρων πλήρους απασχόλησης των Α.Ε.Ι. που προέρχεται 
από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και 
τρόπος είσπραξης εκκρεμών οφειλών παρελθόντων 
ετών” (Β΄ 2271)». (B’ 5351),

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/619/165985/
B1/7.12.2020 βεβαίωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό της διαδικασίας υποβολής ένστασης 
κατά των πράξεων προσδιορισμού οφειλής που εκδί-
δουν οι Επιτροπές Ερευνών και Διαχείρισης των Ειδικών 
Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Ανώτα-
των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) στο πλαίσιο της 
διαδικασίας είσπραξης του ποσοστού επτά τοις εκατό 
(7%) επί των καθαρών εισοδημάτων των καθηγητών και 
υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης των 
Α.Ε.Ι., που προέρχονται από την άσκηση επιχειρηματικής 
δραστηριότητας ατομικώς ή μέσω εταιρίας, καθώς και 
την διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων, ως εξής:

Άρθρο 1
Δικαίωμα υποβολής ένστασης

1. Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του 
οικείου Α.Ε.Ι. εκδίδει πράξεις προσδιορισμού οφειλής 
για την είσπραξη του ποσοστού επτά τοις εκατό (7%) 
επί του καθαρού εισοδήματος των Καθηγητών και υπη-
ρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης του Α.Ε.Ι. 
από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας για τα 
παρελθόντα έτη από το 1999 έως το 2017, και το 2018 
και εξής. Ο προσδιορισμός του ύψους των οφειλόμενων 
ποσών πραγματοποιείται βάσει των φορολογικών στοι-
χείων των Καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλή-
ρους απασχόλησης των Α.Ε.Ι. που ασκούν επιχειρηματική 
δραστηριότητα ατομικώς ή μέσω εταιρίας κατά το έτος 
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αναφοράς, τα οποία χορηγούνται από την Ανεξάρτητη 
Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) προς τους Ε.Λ.Κ.Ε. 
των Α.Ε.Ι. σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 23 του 
ν. 4009/2011 (Α΄195), όπως ισχύει και την υπό στοιχεία 
165788/Ζ2/4.12.2020 κοινή απόφαση των Υφυπουργών 
Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων και του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Β΄ 5351).

2. Ο υπόχρεος δύναται να υποβάλει ένσταση κατά της 
πράξης προσδιορισμού οφειλής εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από 
την ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης ενώπιον της 
Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του οι-
κείου Α.Ε.Ι.

3. Η ένσταση ασκείται αποκλειστικά εγγράφως προς 
τη Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και της παρούσας, από 
τον ίδιο τον υπόχρεο ή άλλον νομίμως εξουσιοδοτημένο 
για τον σκοπό αυτό εκπρόσωπό του, και αυτή δύναται 
να υποβάλλεται και με ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 2
Περιεχόμενο ένστασης

1. Με την ένσταση της παρ. 3 του άρθρου 1, ο υπό-
χρεος δύναται να αιτηθεί αιτιολογημένα είτε την ακύ-
ρωση της πράξης προσδιορισμού οφειλής, εάν δεν είναι 
υπόχρεος καταβολής του οφειλόμενου ποσού κατά το/
τα έτος/η αναφοράς σύμφωνα με την κείμενη νομοθε-
σία, είτε την τροποποίηση της πράξης προσδιορισμού 
οφειλής ως προς το ύψος του οφειλόμενου ποσού, που 
αναγράφεται σε αυτήν. Ο υπόχρεος φέρει αποκλειστικά 
το βάρος απόδειξης των προβαλλόμενων ισχυρισμών 
επί της ενστάσεώς του.

2. Η άσκηση της ένστασης δεν έχει ανασταλτική ισχύ, 
πλην όμως ο υπόχρεος δύναται να αιτηθεί την αναστολή 
ισχύος της πράξης, έως την έκδοση της απόφασης της 
Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. επί της 
ένστασης κατά το άρθρο 4, εφόσον υφίσταται σπουδαίος 
λόγος.

3. Η ένσταση πρέπει να είναι σαφής, ειδικώς και επαρ-
κώς τεκμηριωμένη και να συνοδεύεται από τα απαιτού-
μενα ανά περίπτωση δικαιολογητικά σύμφωνα με το 
άρθρο 3 της παρούσας για κάθε έτος αναφοράς, άλλως 
απορρίπτεται.

4. Λόγοι υποβολής ένστασης, σύμφωνα με τη διαδι-
κασία της παρούσας, είναι:

α) η μη ύπαρξη της ιδιότητας του υπόχρεου κατά το 
έτος αναφοράς ή για μέρος αυτού,

β) ο επαναπροσδιορισμός του οφειλόμενου ποσού, 
λόγω συνυπολογισμού εισοδημάτων που δεν εντάσσο-
νται στην περ. θ΄ της παρ. 2 του ν. 4009/2011 ή εξαιρού-
νται ρητώς από την υποχρέωση απόδοσης του ποσοστού 
του επτά τοις εκατό (7%) βάσει της παρ. 3 του άρθρου 
23 του ν. 4009/2011, όπως ισχύει και του άρθρου 4
της υπό στοιχεία 165788/Ζ2/4.12.2020 κοινής υπουργι-
κής απόφασης (Β΄ 5351),

γ) οιανδήποτε άλλη αιτία προβάλει ο υπόχρεος, η 
οποία κατά την εκτίμησή του συνέβαλε στον μη ορθό 
προσδιορισμό του οφειλόμενου ποσού για το/α έτος/η 
αναφοράς.

Άρθρο 3
Δικαιολογητικά

1. Ο υπόχρεος προσκομίζει οιανδήποτε έγγραφα, δι-
καιολογητικά ή λοιπά στοιχεία, είναι ικανά να αποδεί-
ξουν με βέβαιο τρόπο τους ισχυρισμούς που προβάλει 
στην ένστασή του. Ειδικά, ως έγγραφα, δικαιολογητικά 
ή λοιπά στοιχεία, για την υποστήριξη της ένστασης προ-
σκομίζονται:

α) αντίγραφα δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος 
(έντυπο Ε1), όπως αυτά υποβλήθηκαν προς την αρμόδια 
φορολογική αρχή, τα οποία μπορούν να εξαχθούν από τις 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες «taxisnet» της Γενικής Γραμμα-
τείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης 
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) 
εφόσον είναι διαθέσιμα για το έτος αναφοράς,

β) αντίγραφα καταστάσεων οικονομικών στοιχείων 
από επιχειρηματική δραστηριότητα (Έντυπο Ε3), όπως 
αυτά υποβλήθηκαν προς την αρμόδια φορολογική αρχή, 
τα οποία μπορούν να εξαχθούν από τις ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες «taxisnet» της Γενικής Γραμματείας Πληροφο-
ριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργεί-
ου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) εφόσον είναι 
διαθέσιμα για το έτος αναφοράς,

γ) βεβαιώσεις αποδοχών από δημόσιους φορείς (π.χ. 
Α.Ε.Ι., Δημόσια Ι.Ε.Κ., Κ.Ε.Κ., Ι.Ε.Π., νοσοκομεία), από τους 
οποίους έχουν ληφθεί αποδοχές που υπολογίστηκαν ως 
εισοδήματα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηρι-
ότητας ή για την άσκηση έργου που έχει ρητώς εξαιρε-
θεί από την υποχρέωση απόδοσης του ποσοστού επτά 
τοις εκατό (7%) και το εν λόγω εισόδημα λογίστηκε από 
φορολογικής απόψεως ως εισόδημα από την άσκηση 
επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ενδεικτικά, ως τέτοιες 
περιπτώσεις λογίζονται τα εισοδήματα που προέρχονται 
από διδακτικό έργο στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, 
διοικητικό έργο στο Ι.Ε.Π., το επίδομα για την άσκηση 
κλινικού έργου, την ολοήμερη λειτουργία νοσοκομείων 
κ.λπ.,

δ) έγγραφα ή δικαιολογητικά, δυνάμει των οποίων 
αποδεικνύεται το ύψος των εισοδημάτων που αποκτή-
θηκαν κατά το/α έτος/η αναφοράς και τα οποία εξαιρού-
νται της υποχρέωσης απόδοσης του ποσοστού επτά τοις 
εκατό (7%) σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπό στοιχεία 
165788/Ζ2/4.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (π.χ. 
εισόδημα από κεφάλαιο που σχετίζεται με την επενδυ-
τική δραστηριότητα του υπόχρεου ή την εκμετάλλευση 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας),

ε) στοιχεία του υπόχρεου από την άσκηση επιχειρημα-
τικής δραστηριότητας σύμφωνα με τα τηρούμενα βιβλία 
και στοιχεία σύμφωνα με τον ν. 4308/2014 (Α΄ 251),

στ) αποφάσεις του εκάστοτε αρμοδίου οργάνου 
σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση του Καθηγητή 
ή υπηρετούντος λέκτορα του Α.Ε.Ι. προς απόδειξη της 
χρονικής διάρκειας που βρισκόταν σε καθεστώς πλή-
ρους απασχόλησης κατά το έτος αναφοράς, εφόσον δεν 
είχε την ιδιότητα του υπόχρεου καθ΄ όλη τη διάρκεια του 
έτους (π.χ. απόφαση διορισμού),

ζ) κάθε άλλο έγγραφο, δικαιολογητικό ή στοιχείο κρί-
νει χρήσιμο ο υπόχρεος για τον επαναπροσδιορισμό του 
οφειλόμενου ποσού.
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2. Ο υπόχρεος δύναται να αποκρύπτει από τα προσκο-
μιζόμενα έγγραφα, δικαιολογητικά ή λοιπά στοιχεία της 
παρ. 1, φορολογικά στοιχεία που αφορούν σε εισοδήματα
του ίδιου από άλλες πηγές εισοδημάτων, μη προερχό-
μενα από επιχειρηματική δραστηριότητα ατομικώς ή 
μέσω εταιρίας, καθώς και σε προσωπικά δεδομένα και 
φορολογικά στοιχεία τρίτων φυσικών προσώπων.

3. Ο υπόχρεος, σε περίπτωση άσκησης ένστασης με την 
οποία αιτείται την εξαίρεση εισοδημάτων από το ποσό, 
το οποίο έχει χορηγηθεί από την Α.Α.Δ.Ε. και αποτελεί τη 
βάση υπολογισμού για την έκδοση της πράξης προσδι-
ορισμού οφειλής, υποβάλει υποχρεωτικά και υπεύθυνη 
δήλωση του άρθρου 8 ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνει 
ότι τα εισοδήματα, των οποίων την εξαίρεση αιτείται, 
συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία των φορολογικών 
στοιχείων, που χορηγήθηκαν από την Α.Α.Δ.Ε. και δεν 
έχουν δηλωθεί σε άλλη κατηγορία εισοδημάτων.

4. Εάν η ένσταση ασκείται κατά της πράξης προσ-
διορισμού παρελθόντων ετών και οι προβαλλόμενοι 
ισχυρισμοί αφορούν στον ακριβή προσδιορισμό του 
καθαρού εισοδήματος από την άσκηση επιχειρηματικής 
δραστηριότητας που προέρχεται από ατομική επιχείρη-
ση υπόχρεη στην τήρηση βιβλίων, ο υπόχρεος προσκο-
μίζει υποχρεωτικά αντίγραφα δηλώσεων εισοδήματος 
(έντυπο Ε1) σύμφωνα με την περ. α΄της παρ. 1 για έτη 
αναφοράς από το 2003 και εξής.

5. Ειδικά για τα παρελθόντα έτη, για τα οποία έχει 
παρέλθει η προθεσμία τήρησης βιβλίων και στοιχείων 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και εφόσον 
υφίσταται αιτιολογημένη αδυναμία αναζήτησης από άλ-
λους φορείς ή προσκόμισης εγγράφων, δικαιολογητικών 
ή λοιπών στοιχείων προς απόδειξη των ισχυρισμών του 
για τα αντίστοιχα έτη, με την επιφύλαξη της παρ. 2, ο 
υπόχρεος δύναται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνει αναλυτικά 
το ύψος του καθαρού εισοδήματος από επιχειρηματική 
δραστηριότητα που προέρχεται από ατομική επιχείρηση 
υπόχρεη στην τήρηση βιβλίων και στοιχείων, επί του 
οποίου υπολογίζεται το ποσοστό του επτά τοις εκατό 
(7%), καθώς και το ποσό που εξαιρείται από την υποχρέ-
ωση απόδοσης του εν λόγω ποσοστού και την αιτιολο-
γία εξαίρεσης. Η ψευδής δήλωση στοιχείων επιφέρει τις 
προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία κυρώσεις.

6. Η προσκόμιση των δικαιολογητικών πραγματο-
ποιείται το αργότερο έως την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής της ένστασης σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 1.

7. Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. 
δύναται να ζητήσει από τον υπόχρεο την προσκόμιση 
συμπληρωματικών εγγράφων, δικαιολογητικών και λοι-
πών στοιχείων, πλην αυτών που έχει υποβάλει ο υπόχρε-
ος, εφόσον κρίνει αναγκαία την προσκόμισή τους για 
την εξέταση των ισχυρισμών του ενιστάμενου, ακόμη 
και μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της 
ένστασης.

Άρθρο 4
Αρμόδιο όργανο εξέτασης ενστάσεων - Διαδικασία

1. Αρμόδιο όργανο για την εξέταση της ένστασης εί-
ναι η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του 
άρθρου 53 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), εφεξής Επιτροπή. 
Η Επιτροπή εξετάζει το περιεχόμενο της ένστασης και 
τα συνυποβαλλόμενα σε αυτήν δικαιολογητικά εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερολογιακών 
ημερών από την ημερομηνία υποβολής της.

2. Μετά από εξέταση των προβαλλόμενων ισχυρισμών 
του υπόχρεου και των συνυποβαλλόμενων σε αυτή δι-
καιολογητικών εγγράφων, η Επιτροπή με απόφασή της 
δύναται:

α) να απορρίψει την ένσταση, εμμένοντας στο περι-
εχόμενο της πράξης προσδιορισμού οφειλής που έχει 
εκδώσει,

β) να κάνει δεκτή εν όλω ή εν μέρει την ένσταση, εκδί-
δοντας τροποποίηση της πράξης προσδιορισμού οφει-
λής σύμφωνα με τις διατάξεις της υπό στοιχεία 165788/
Ζ2/4.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 5351),

γ) να ακυρώσει την πράξη προσδιορισμού οφειλής, 
εάν κρίνει ότι δεν υφίσταται υποχρέωση απόδοσης.

3. Εάν παρέλθει η προθεσμία της παρ. 1 χωρίς να εκ-
δοθεί απόφαση, η ένσταση θεωρείται ότι έχει σιωπηρώς 
απορριφθεί.

4. Δεν επιτρέπεται η άσκηση ένστασης κατά της από-
φασης της Επιτροπής επί του περιεχομένου της ένστα-
σης και πράξης επαναπροσδιορισμού οφειλής, που 
εκδίδεται μετά από άσκηση ένστασης του υπόχρεου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Μαρούσι, 7 Δεκεμβρίου 2020

Ο Υφυπουργός

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ   
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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,
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