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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της Φ.151/89700/Β6 (ΦΕΚ 1358/
τ.Β΄/14.9.2006) υπουργικής απόφασης «Εισαγωγή
σπουδαστών στο πρώτο έτος σπουδών του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της
Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας».

2

Τροποποίηση της 14058/12.3.2014 απόφασης
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής: «Ρύθμιση θεμάτων για την
ανάρτηση των αναμορφωμένων κτηματολογικών
πινάκων και διαγραμμάτων στην ιστοσελίδα της
εταιρείας ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (διακριτικός τίτλος ’’ΕΚΧΑ Α.Ε.’’)» (Β΄ 673), όπως ισχύει.

3

Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1137/12.9.2017 (Β΄ 3293)
απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ για τον καθορισμό των καταλόγων σχετικά με τις Δηλωτέες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του άρθρου πέμπτου
παρ. 4 εδάφιο γ΄ του ν. 4428/2016 (Α΄ 190) και
με τις Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες, δυνάμει
του ίδιου άρθρου και του άρθρου 9 παρ. 5 περίπτ. β΄ εδάφιο γ΄ του ν. 4170/2013 (Α΄ 163), έναντι της Ελλάδας, όπως έχει τροποποιηθεί με την
ΠΟΛ. 1084/10.5.2018 (Β΄ 1690) όμοια απόφαση
και ισχύει.

Αρ. Φύλλου 1995

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.153/80719/Α5
(1)
Τροποποίηση της Φ.151/89700/Β6 (ΦΕΚ 1358/
τ.Β΄/14.9.2006) υπουργικής απόφασης «Εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο έτος σπουδών του
Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
1. Τις διατάξεις του εδαφίου γ΄ της παρ. 3 του άρθρου
2 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε
με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α΄).
2. Το π.δ. 169 «Ίδρυση Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 181/τ.Α΄/31.8.2006).
3. Την αριθμ. Φ.151/89700/Β6 (ΦΕΚ 1358/τ.Β΄/
14.9.2006) «Εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο έτος
σπουδών του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων
Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας».
4. Τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και τη φύση του γνωστικού
αντικειμένου του ανωτέρω τμήματος.
5. Τη διάταξη του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (98/
τ.Α΄/22.4.2005) κατ’ εφαρμογή της οποίας βεβαιώνεται
ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
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6. Τo απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης της
Κοσμητείας της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συνεδρίαση αριθμ. 12/
29.3.2019).
7. Το αριθμ. 102/1.4.2019 έγγραφο του Κοσμήτορα
της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας.
8. Την συνεδρία 82/3.4.2019 απόφαση της Συγκλήτου
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σχετικά με τον
τρόπο εισαγωγής στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών.
9. Την αριθμ. Φ.1/Γ/201/72954/Β1/10.5.2019 εισήγηση
του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την Φ.151/89700/Β6 (ΦΕΚ 1358/τ.Β΄/
14.9.2006) υπουργική απόφαση «Εισαγωγή σπουδαστών
στο πρώτο έτος σπουδών του Τμήματος Εικαστικών και
Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας», ως ακολούθως:
Άρθρο Μονό
1. Όπου αναγράφεται η φράση «Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» αντικαθίσταται σε «Σύγκλητο
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας».
2. Όπου αναγράφεται η φράση «Προσωρινής Γενικής
Συνέλευσης του Τμήματος» αντικαθίσταται σε «Συνέλευση του Τμήματος».
3. Στο εδάφιο β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 μετά
τη λέξη «ανακοινώσεων» προστίθεται η φράση «και στην
ιστοσελίδα» και διαγράφεται η φράση «...ανακοινώνεται
από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ενώ περίληψή της
δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο».
4. Το άρθρο 3, αντικαθίσταται ως εξής:
α. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποβάλλονται
στη γραμματεία του Τμήματος από 1 μέχρι και 10 Σεπτεμβρίου κάθε έτος και είναι τα εξής:
- έντυπη αίτηση συμμετοχής (χορηγείται από το Τμήμα)
- τίτλος σπουδών
- δύο (2) μικρές φωτογραφίες του/της υποψηφίου/ας
- φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
β. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, προκειμένου να
κριθούν για την υπαγωγή τους στην κατηγορία εκείνων
που έχουν ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση, υποβάλλονται στα τμήματα από 20 μέχρι και 30 Ιουνίου κάθε
έτος και συνοδεύονται από φάκελο με σχετικές εργασίες.
γ. Με την υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής
ελέγχονται τα ατομικά στοιχεία των υποψηφίων, σύμφωνα με την αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο
που επιδεικνύεται στον γραμματέα του Τμήματος. Σε
περίπτωση που οι υποψήφιοι στερούνται για οποιονδήποτε λόγο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου,
επιδεικνύεται πιστοποιητικό του Δήμου.
δ. Σε κάθε υποψήφιο παραδίδεται πριν από τις εξετάσεις «Δελτίο ταυτότητας υποψηφίου», το οποίο φέρει
τη φωτογραφία του, αναγράφει τα ατομικά του στοιχεία
και έχει υπογραφεί από τον γραμματέα του Τμήματος.

Τεύχος B’ 1995/31.05.2019

5. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 4 προστίθεται μετά από τη λέξη «ανακοινώσεων» η φράση
«και στην ιστοσελίδα» και διαγράφεται η φράση «...και
προαιρετικά με δημοσίευση περίληψής της στον ημερήσιο τύπο».
6. Στο εδάφιο α΄ της παρ. 3 του άρθρου 5 μετά τη λέξη
«τρεις (3)» προστίθενται οι λέξεις «ή πέντε (5) ημέρες…»
και ως εκ τούτου αντικαθίσταται το εδάφιο ως εξής: «Οι
εισιτήριες εξετάσεις είναι διάρκειας πέντε (5) τετραώρων
που κατανέμονται σε τρεις (3) ή πέντε (5) ημέρες και τα
έργα τα οποία εκτελούν οι υποψήφιοι/ες ανά τετράωρο
εξετάσεων είναι: ...».
7. Το άρθρο 6, αντικαθίσταται ως εξής:
α. Η Επιτροπή Εποπτείας ορίζεται από την Επιτροπή
Εισιτηρίων Εξετάσεων, αποτελείται από τους Επόπτες,
τους Βοηθούς Εποπτών και τους Επιτηρητές και είναι
αρμόδια για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας των
εξετάσεων, τον έλεγχο των προσερχόμενων και την επιτήρηση των εξεταζομένων.
β. Ως Επόπτες, Βοηθοί Εποπτών και Επιτηρητές ορίζονται διοικητικοί υπάλληλοι και μέλη ΕΤΕΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, εξαιρουμένων των
απόφοιτων Τμημάτων Εικαστικών Τεχνών και Εικαστικών
και Εφαρμοσμένων Τεχνών των Σχολών Καλών Τεχνών,
σε αριθμό ανάλογο με τον αριθμό των διαγωνιζομένων
και των αιθουσών διεξαγωγής των εισιτηρίων εξετάσεων
αντίστοιχα.
γ. Η Επιτροπή Παραλαβής και Ελέγχου Δικαιολογητικών: α) των υποψηφίων ιδιαίτερης καλλιτεχνικής προδιάθεσης και β) των υποψηφίων για τη συμμετοχή στις
εισιτήριες εξετάσεις, είναι αρμόδια για την παραλαβή και
τον έλεγχο των δικαιολογητικών, την τήρηση του πρωτοκόλλου, την επιβεβαίωση της γνησιότητας των τίτλων
σπουδών, τη χορήγηση ατομικού δελτίου εξεταζομένου,
τη χορήγηση σχετικών βεβαιώσεων συμμετοχής στις
εξετάσεις και την τήρηση του αρχείου.
δ. Η Επιτροπή Παραλαβής των Έργων των διαγωνιζομένων υποψηφίων είναι αρμόδια για την προετοιμασία
των φακέλων, την παραλαβή των έργων και την τοποθέτησή τους κατά την τελευταία ημέρα των εξετάσεων
στον σχετικό φάκελο. Στη συνέχεια ο πλήρης φάκελος
των εκάστοτε υποψηφίων, σφραγίζεται από τα μέλη της
επιτροπής παρουσία των ιδίων και τοποθετείται σε ειδικό
χώρο φύλαξης. Για την παράδοση των έργων συντάσσεται κατάσταση, η οποία συνυπογράφεται από τους
υποψηφίους και το μέλος της Επιτροπής Παραλαβής
των Έργων.
8. Στην παρ. 6 του άρθρου 10, διαγράφεται η λέξη
«αποτυχόντων».
9. α) Στο εδάφιο β΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 διαγράφεται η πρόταση «Εφόσον κατατεθεί ο πρωτότυπος τίτλος μπορεί να αποσυρθεί με την κατάθεση αντίστοιχου
αποδεικτικού».
β) Η παράγραφος 4 του άρθρου 12 διαγράφεται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 22 Μαΐου 2019
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
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Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/38818/1989
(2)
Τροποποίηση της 14058/12.3.2014 απόφασης
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής: «Ρύθμιση θεμάτων για την
ανάρτηση των αναμορφωμένων κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων στην ιστοσελίδα της εταιρείας ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (διακριτικός τίτλος ’’ΕΚΧΑ Α.Ε.’’)» (Β΄ 673), όπως ισχύει.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του
ν. 2308/1995 «Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές
στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114),
όπως αυτήν προστέθηκε με την παρ. 23 του άρθρου 3
του ν. 4164/2013 «Συμπλήρωση των διατάξεων περί
Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄ 156).
2. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 11 του άρθρου 1 του
ν. 4164/2013 «Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού
Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄ 156).
3. Τις διατάξεις των παρ. 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 1
και του άρθρου 37 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την
εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του
Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 5).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (άρθρο
πρώτο του π.δ. 63/2005, Α΄ 98).
5. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 1 της 10887/
12.3.2007 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Μεταφορά αρμοδιοτήτων και πόρων του Οργανισμού Κτηματολογίου
και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (Ο.Κ.Χ.Ε.) στην Ανώνυμη
Εταιρεία ’’ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.’’» (Β΄ 416).
6. Την ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/62080/8993/19.9.2018 απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεώργιο Δημαρά» (Β΄
4201).
7. Το αριθμ. 62/θέμα 5ο/17.4.2019 απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα «Ελληνικό
Κτηματολόγιο».
8. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Τροποποιείται η 14058/12.3.2014 απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ρύθμιση θεμάτων για την ανάρτηση των αναμορφωμένων κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων
στην ιστοσελίδα της εταιρείας ’’ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Ανώνυμη Εταιρεία’’ (διακριτικός τίτλος ’’ΕΚΧΑ Α.Ε.’’)» (Β΄ 673), όπως έχει τροποποιηθεί με την
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50176/5.12.2014 απόφαση (Β΄ 3363) και ισχύει, και ειδικότερα τροποποιείται το άρθρο 2 αυτής, ως ακολούθως:
α) Η παράγραφος 2 καταργείται.
β) Η παράγραφος 3, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
αναριθμείται σε παράγραφο 2 και αντικαθίσταται ως
εξής:
«2. Η αναζήτηση ενεργοποιείται με την εισαγωγή κωδικών ασφαλείας που κάθε δικαιούχος (φυσικό και νομικό πρόσωπο) διαθέτει για τη χρήση των εφαρμογών
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
(taxisnet). Εξαιρετικά, για τις περιοχές που κηρύχθηκαν
υπό κτηματογράφηση πριν τη δημοσίευση και έναρξη
ισχύος του ν. 3481/2006 (Α΄ 162), όπου έχουν περαιωθεί
οι εργασίες κτηματογράφησης και έχει οριστεί η έναρξη
ισχύος του Κτηματολογίου, η αναζήτηση ενεργοποιείται
με την ίδια προαναφερόμενη διαδικασία μόνο για δικαιούχους φυσικά πρόσωπα».
γ) Οι επόμενες παράγραφοι 4, 5, 6, 7 και 8 αναριθμούνται αντίστοιχα σε παραγράφους 3, 4, 5, 6 και 7.
2. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις
της ανωτέρω 14058/12.3.2014 απόφασης, όπως ισχύει.
Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Μαΐου 2019
Ο Υφυπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΑΡΑΣ
Ι

Αριθμ. Α.1208
(3)
Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1137/12.9.2017 (Β΄ 3293)
απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ για τον καθορισμό των καταλόγων σχετικά με τις Δηλωτέες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του άρθρου πέμπτου
παρ. 4 εδάφιο γ΄ του ν. 4428/2016 (Α΄ 190) και
με τις Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του
ίδιου άρθρου και του άρθρου 9 παρ. 5 περίπτ. β΄
εδάφιο γ΄ του ν. 4170/2013 (Α΄ 163), έναντι της
Ελλάδας, όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ.
ΠΟΛ. 1084/10.5.2018 (Β΄ 1690) όμοια απόφαση
και ισχύει.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 9, παρ. 5 περίπτ. β΄, εδάφιο γ΄ του
ν. 4170/2013 (Α΄ 163) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/
16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, και ιδίως αναφορικά
με την έκδοση απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), σχετικά με την έκδοση
καταλόγου Συμμετεχουσών Δικαιοδοσιών έναντι της Ελ-
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λάδας, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Η’, Παράρτημα Ι, Τμήμα
VIII Ενότητα Δ’ παρ. 4 του ίδιου νόμου.
β) Του άρθρου πέμπτου, παρ. 4, εδάφιο γ΄ του
ν. 4428/2016 (Α΄ 190) «Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή
Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών και
διατάξεις εφαρμογής» αναφορικά με την έκδοση απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, σχετικά με την έκδοση
καταλόγου Δηλωτέων και Συμμετεχουσών Δικαιοδοσιών
έναντι της Ελλάδας, σύμφωνα με το άρθρο τρίτο, παρ.
1, Παράρτημα Ι, Τμήμα VIII Ενότητα Δ’ παρ. 4 και 5, σε
συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου πρώτου του ίδιου
νόμου και ιδίως το Τμήμα 1 περίπτ. η’, Τμήμα 3 παρ. 3 και
το Τμήμα 7 παρ. 1 περίπτ. α’ και παρ. 2.1 της κυρωθείσας
με το άρθρο αυτό Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων
Αρχών (ΠΣΑΑ).
γ) Του Παραρτήματος Ι, Τμήμα Vlll, Ενότητα Δ’ παρ.
5 περίπτ. β’ των Συμφωνιών σχετικά με την αυτόματη
ανταλλαγή πληροφοριών περί χρηματοοικονομικών λογαριασμών για τη βελτίωση της διεθνούς Φορολογικής
συμμόρφωσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του
Αγίου Μαρίνου αφενός, και μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Λιχτενστάιν αφετέρου, όπως τροποποιείται
αντίστοιχα με την παρ. 3 του άρθρου 1 των κυρούμενων με το άρθρο πρώτο των ν. 4515/2018 (Α΄ 18) και
ν. 4516/2008 (Α΄ 19), αντίστοιχα, Τροποποιητικών Πρωτοκόλλων, σύμφωνα με την οποία ως «Συμμετέχουσα
Δικαιοδοσία» σε σχέση με την Ελλάδα νοείται ο Άγιος
Μαρίνος και το Λιχτενστάιν, αντίστοιχα.
δ) Του ν. 3363/2005 (Α΄ 159), με τον οποίο κυρώθηκε
η Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της
Ελβετικής Συνομοσπονδίας (ΕΕ L 385 της 29.12.2004)
και το Τροποποιητικό Πρωτόκολλο αυτής (ΕΕ L 333 της
19.12.2015) και ιδίως του Παραρτήματος Ι, Τμήμα VIII,
Ενότητα Δ’ παρ. 5 περίπτ. β΄, όπως τροποποιείται με την
παρ. 3 του άρθρου 1 αυτού, σύμφωνα με την οποία ως
«Συμμετέχουσα Δικαιοδοσία» σε σχέση με την Ελλάδα
νοείται η Ελβετική Συνομοσπονδία.
ε) Του ν. 3361/2005 (Α΄ 157), με τον οποίο κυρώθηκε η Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και
του Πριγκιπάτου της Ανδόρας (ΕΕ L 359 της 4.12.2004)
και το Τροποποιητικό Πρωτόκολλο αυτής (ΕΕ L 268 της
1.10.2016) και ιδίως του Παραρτήματος Ι, Τμήμα VIII,
Ενότητα Δ’ παρ. 5 περίπτ. β΄, όπως τροποποιείται με την
παρ. 3 του άρθρου 1 αυτού, σύμφωνα με την οποία ως
«Συμμετέχουσα Δικαιοδοσία» σε σχέση με την Ελλάδα
νοείται η Ανδόρα.
στ) Του ν. 3364/2005 (Α΄ 160), με τον οποίο κυρώθηκε η Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και
του Πριγκιπάτου του Μονακό (ΕΕ L 19 της 21.1.2005)
και το Τροποποιητικό Πρωτόκολλο αυτής (ΕΕ L 225 της
19.8.2016), και ιδίως του Παραρτήματος Ι, Τμήμα VIII,
Ενότητα Δ’ παρ. 5 περίπτ. β΄, όπως τροποποιείται με την
παρ. 3 του άρθρου 1 αυτού, σύμφωνα με την οποία ως
«Συμμετέχουσα Δικαιοδοσία» σε σχέση με την Ελλάδα
νοείται το Μονακό.
ζ) Της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της Γαλλικής Δημοκρατίας για την εφαρμογή, όσον
αφορά την κοινότητα του Αγίου Βαρθολομαίου, της νο-

Τεύχος B’ 1995/31.05.2019

μοθεσίας της Ένωσης σχετικά με τη Φορολόγηση των
αποταμιεύσεων και τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της Φορολογίας (ΕΕ L 330 της 15.11.2014).
η) Του άρθρου 28, παρ. 3 και 6 και του άρθρου 32 παρ.
1 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του
ΟΟΣΑ σχετικά με την αμοιβαία διοικητική συνδρομή
σε φορολογικά θέματα (Σύμβαση), όπως τροποποιήθηκε με το από 2010 Πρωτόκολλο Τροποποίησής της
και κυρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του
ν. 4153/2013 (Α΄ 116) «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), με τα συναφή Παραρτήματα Α’ και Β’ σχετικά με την αμοιβαία διοικητική
συνδρομή σε Φορολογικά θέματα και του Πρωτοκόλλου
Τροποποίησης αυτής».
θ) Του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016
(Α΄ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».
2. Την ΠΟΛ. 1137/12.9.2017 (Β΄ 3293) απόφαση του
Διοικητή της ΑΑΔΕ «Καθορισμός των καταλόγων σχετικά με τις Δηλωτέες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του άρθρου
πέμπτου παρ. 4 εδάφιο γ΄ του ν. 4428/2016 (Α΄ 190) και
με τις Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του ίδιου
άρθρου και του άρθρου 9 παρ. 5 περίπτ. β΄ εδάφιο γ΄
του ν. 4170/2013 (Α΄ 163), έναντι της Ελλάδας», όπως
τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΠΟΛ. 1084/10.5.2018 (Β΄
1690) και ισχύει.
3. Την Α.1160/19.4.2019 (Β΄ 1477) υπουργική απόφαση με την οποία τροποποιείται η ΠΟΛ. 1135/29.8.2017
(Β΄ 3053) υπουργική απόφαση «Καθορισμός του καταλόγου των Δικαιοδοσιών των Αρμόδιων Αρχών της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την αυτόματη
ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών δυνάμει του εδαφίου α΄ της παρ. 2 του άρθρου
πέμπτου του ν. 4428/2016», όπως έχει αντικατασταθεί
με την αριθμ. ΠΟΛ. 1078/27.4.2018 (Β΄ 1634) και ισχύει.
4. Τον από 30.4.2019 κατάλογο της Γραμματείας Συντονιστικού Οργάνου της Σύμβασης σχετικά με το καθεστώς
των δικαιοδοσιών που έχουν υπογράψει τη Σύμβαση ως
προς την ημερομηνία έναρξης ισχύος της («Jurisdictions
Participating in the Convention on Mutual Assistance in
Tax Matters», βλ. https://www.oecd.org/tax/exchangeof-taxinformation/Status_of_convention.pdf ).
5. Τον από Νοέμβριο 2018 κατάλογο του ΟΟΣΑ με τις
δικαιοδοσίες που έχουν δεσμευθεί για την αυτόματη
ανταλλαγή πληροφοριών βάσει του Κοινού Προτύπου
Αναφοράς (ΚΠΑ) με αναφορά στη δέσμευσή τους ως
προς το έτος πρώτης ανταλλαγής πληροφοριών (’’AEOI:
Status of Commitments’’, βλ. https://www.oecd.org/
tax/transparency/AEOI-commitments.pdf ), και τον από
25.4.2019 κατάλογο του ΟΟΣΑ με τις δικαιοδοσίες που
έχουν υπογράψει την Πολυμερή Συμφωνία Αρμοδίων
Αρχών για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών (ΠΣΑΑ) (’’Signatories
of the Multilateral Competent Authority Agreement on
automatic exchange of financial account information and
intended first information exchange date’’, βλ. https://
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www.oecd.org/tax/automatic-exchange/internationalframework-for-thecrs/MCAA-Signatories.pdf ), καθώς και
τη σχετική επικοινωνία με τις Αρμόδιες Αρχές Δηλωτέων
Δικαιοδοσιών ως προς το έτος αναφορικά με το οποίο
ανταλλάσσονται πληροφορίες.
6. Τον από Απρίλιο 2019 κατάλογο της Γραμματείας
Συντονιστικού Οργάνου της Σύμβασης σχετικά με τις Αρμόδιες Αρχές που έχουν υπογράψει την ΠΣΑΑ και μεταξύ
των οποίων αυτή η Συμφωνία είναι σε ισχύ και εφαρμογή (Παράρτημα Ε’ της ΠΣΑΑ), όπως δημοσιεύθηκε και
αναθεωρήθηκε στον ιστότοπο του ΟΟΣΑ («Activated
Exchange Relationships for CRS information», βλ. https://
www.oecd.org/tax/automatic-exchange/internationalframework-for-thecrs/exchange-relationships/), σύμφωνα με τις διατάξεις του Τμήματος 7 παρ. 2.2 της ίδιας
Συμφωνίας, σε συνδυασμό με τις Γνωστοποιήσεις του
Τμήματος 7 παρ. 1 των άλλων δικαιοδοσιών, όπως γνωστοποιήθηκαν από τον ΟΟΣΑ στην Αρμόδια Αρχή της
Ελληνικής Δημοκρατίας μέχρι 30.4.2019.
7. Τις Γνωστοποιήσεις του Τμήματος 7 παρ. 1 περίπτ. β’
της ΠΣΑΑ ως προς τις δικαιοδοσίες Ανγκουίλα, Αρούμπα,
Μπαχάμες, Μπαχρέιν, Μπελίζε, Βερμούδες, Βρετανικές
Παρθένοι Νήσοι, Νήσοι Κάιμαν, Κόστα Ρίκα, Κουρασάο,
Γρενάδα, Κουβέιτ, Λίβανος, Μακάο, Νήσοι Μάρσαλ,
Μοντσεράτ, Ναουρού, Κατάρ, Άγιος Χριστόφορος και
Νέβις, Αγία Λουκία, Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες, Σαμόα, Νήσοι Τερκ και Κάικος, Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα
και Βανουάτου, όπως έχουν υποβληθεί στη Γραμματεία
Συντονιστικού Οργάνου της Σύμβασης και γνωστοποιηθεί στην Αρμόδια Αρχή της Ελληνικής Δημοκρατίας
έως και 30.4.2019, σύμφωνα με τις οποίες οι εν λόγω
δικαιοδοσίες δεν θα λαμβάνουν τις πληροφορίες του
Τμήματος 2 παρ. 2 της ΠΣΑΑ.
8. Την από 8.3.2018 καταχώριση στον Θεματοφύλακα
της Σύμβασης της Δήλωσης της Ελληνικής Δημοκρατίας «Δήλωση ως προς την Ημερομηνία Εφαρμογής για
Ανταλλαγές Πληροφοριών βάσει της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμοδίων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή
Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών»,
δυνάμει της παρ. 6 του άρθρου 28 της Σύμβασης, όπως
κυρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του
ν. 4153/2013 (Α΄ 116), και τις αντίστοιχες Δηλώσεις άλλων
Δικαιοδοσιών που δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα του
Συμβουλίου της Ευρώπης έως και 30.4.2019.
9. Τα Σχόλια του ΟΟΣΑ επί του ΚΠΑ όπως εγκρίθηκαν
από το Συμβούλιο του ΟΟΣΑ στις 15 lουλίου 2014 και
ισχύουν.
10. Την Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 (Β΄ 968)
απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».
11. Την Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β΄ 130 και
Β΄ 372) υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιο-
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τήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» και
την Δ6Α 1145867 ΕΞ 2013/25.9.2013 (Β΄ 2417) υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκαν,
συμπληρώθηκαν και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν.
4389/2016.
12. Την αριθμ. 1 της 20.1.2016 Πράξη του Υπουργικού
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις
διατάξεις του εδαφίου α΄ της παρ. 10 του άρθρου 41
του ν. 4389/2016 και την 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689)
απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων».
13. Την εισήγηση της Δ/νσης ΔΟΣ της ΑΑΔΕ ως αρμόδιας αρχής κατά το άρθρο 5 παρ. 1 του ν. 4170/2013 και
κατά το άρθρο δεύτερο παρ. 1 του ν. 4428/2016.
14. Την ανάγκη τροποποίησης της αναφερόμενης στο
σημείο 2 της παρούσας απόφασης του Διοικητή της
ΑΑΔΕ, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι νέες Δηλωτέες
Δικαιοδοσίες για το έτος 2019 αναφορικά με πληροφορίες του έτους 2018 ή/και του έτους 2017 αναλόγως της
περίπτωσης, να τροποποιηθεί ο κατάλογος Συμμετεχουσών Δικαιοδοσιών για το έτος 2018 και να προσδιοριστεί
ο αντίστοιχος κατάλογος για το έτος 2019, για την ομαλή
και απρόσκοπτη συνέχιση της εφαρμογής του πλαισίου
της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών.
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της ΑΑΔΕ, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Τροποποιούμε το άρθρο 1 της ΠΟΛ. 1137/12.9.2017
(Β΄ 3293) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, όπως
έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. ΠΟΛ. 1084/10.5.2018
(Β΄ 1690) στο οποίο προστίθεται νέα παράγραφος 3, ως
ακολούθως:
«3. Για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών που διενεργείται κατά
το έτος 2019, ως Δηλωτέες Δικαιοδοσίες έναντι της
Ελλάδας, κατά την έννοια του ορισμού του άρθρου
τρίτου, Παράρτημα Ι, Τμήμα VIII Ενότητα Δ’ παρ. 4 του
ν. 4428/2016, λογίζονται οι Δικαιοδοσίες των παρ. 1 και
2 αναφορικά με πληροφορίες του έτους 2018, με την
προσθήκη των ακόλουθων Δικαιοδοσιών αναφορικά
με πληροφορίες του έτους 2018 ή/και του έτους 2017,
αναλόγως της περίπτωσης:

α/α

Ονομασία Δικαιοδοσίας
στην ελληνική γλώσσα

Ονομασία Δικαιοδοσίας
στην αγγλική γλώσσα

αναφορικά
με πληροφορίες
έτους 2017

αναφορικά
με πληροφορίες
έτους 2018

1

Αντίγκουα και Μπαρμπούντα

Antigua and Barbuda

Χ*

Χ

2

Αζερμπαϊτζάν

Azerbaijan

Χ

Χ
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3

Μπαρμπάντος (τα)

Barbados

Χ

4

Νήσοι Κουκ

Cook Islands

Χ**

5

Χονγκ Κονγκ, Κίνα

Hong Kong, China

Χ

Χ

6

Ισραήλ

Israel

Χ

Χ

7

Παναμάς

Panama

Χ

Χ

* Η Αρμόδια Αρχή της Ελλάδας πρόκειται να αποστείλει πληροφορίες στην εν λόγω Δικαιοδοσία αναφορικά με
το έτος 2017, υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.
** Η Αρμόδια Αρχή της Ελλάδας πρόκειται να αποστείλει πληροφορίες στην εν λόγω Δικαιοδοσία αναφορικά με
το έτος 2018, εφόσον η εν λόγω Δικαιοδοσία αναθεωρήσει τη Γνωστοποίηση του Τμήματος 7 παρ. 1 περίπτ. β’ της
ΠΣΑΑ, προκειμένου να μεταπέσει σε αμοιβαία σχέση αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών.
2. Τροποποιούμε το άρθρο 2 της ΠΟΛ. 1137/12.9.2017 (Β΄ 3293) απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ, όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. ΠΟΛ. 1084/10.5.2018 (Β΄ 1690), ως ακολούθως:
α. Το σημείο Β του άρθρου 2, αντικαθίσταται ως εξής:
«Β. Για την εφαρμογή των κανόνων υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας αναφορικά με το έτος 2017:
Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες είναι όλες οι Δικαιοδοσίες που περιλαμβάνονται στον Πίνακα Α’ του παρόντος άρθρου και προστίθενται οι ακόλουθες Δικαιοδοσίες:
Πίνακας Β’
α/α

Ονομασία Δικαιοδοσίας στην ελληνική γλώσσα

Ονομασία Δικαιοδοσίας στην αγγλική γλώσσα

1

Χιλή

Chile

2

Κουρασάο

Curaçao

3

Λίβανος

Lebanon

4

Πακιστάν

Pakistan

5

Παναμάς

Panama

6

Ρωσία

Russian Federation

7

Αγία Λουκία

Saint Lucia

8

Σαουδική Αραβία

Saudi Arabia

Οι Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες, όπως ορίζονται στο σημείο Β’ του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται υπόψη για
την εφαρμογή των κανόνων υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας από την 1η Ιανουαρίου 2017.».
β. Μετά το σημείο Β’ του άρθρου 2 προστίθενται σημεία Γ΄ και Δ΄, ως εξής:
«Γ. Για την εφαρμογή των κανόνων υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας αναφορικά με το έτος 2018:
Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες είναι όλες οι Δικαιοδοσίες που περιλαμβάνονται στους Πίνακες Α’ και Β’ του παρόντος
άρθρου και προστίθενται οι ακόλουθες Δικαιοδοσίες:
Πίνακας Γ’
α/α

Ονομασία Δικαιοδοσίας στην ελληνική γλώσσα

Ονομασία Δικαιοδοσίας στην αγγλική γλώσσα

1

Αντίγκουα και Μπαρμπούντα

Antigua and Barbuda

2

Αρούμπα

Aruba

3

Αζερμπαϊτζάν

Azerbaijan

4

Μπαχάμες

Bahamas

5

Μπαχρέιν

Bahrain

6

Γρενάδα

Grenada

7

Χονγκ Κονγκ, Κίνα

Hong Kong, China

8

Ισραήλ

Israel

9

Κουβέιτ

Kuwait

10

Μακάο, Κίνα

Macao, China

11

Νήσοι Μάρσαλ

Marshall Islands

12

Κατάρ

Qatar
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13

Άγιος Χριστόφορος και Νέβις

Saint Kitts and Nevis

14

Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα

United Arab Emirates

15

Βανουάτου

Vanuatu

Οι Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες, όπως ορίζονται στο σημείο Γ’ του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται υπόψη για
την εφαρμογή των κανόνων υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας από την 1η Ιανουαρίου 2018.
Δ. Για την εφαρμογή των κανόνων υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας αναφορικά με το έτος 2019:
Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες είναι όλες οι Δικαιοδοσίες που περιλαμβάνονται στους Πίνακες Α’, Β’ και Γ’ του παρόντος άρθρου.
Οι Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες, όπως ορίζονται στο σημείο Δ’ του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται υπόψη για
την εφαρμογή των κανόνων υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας από την 1η Ιανουαρίου 2019.».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Μαΐου 2019
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής 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)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

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)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02019953105190008*

