
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 3η Τροποποίηση της 54929/Ζ1/8-4-2019 (Β΄ 1217) 
υπουργικής απόφασης περί διαπίστωσης της συ-
νάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπου-
δών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα 
αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
(Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας.

2 Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1130/04.08.2017 (Β’  3087) 
απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, σχετικά με τον 
καθορισμό των αρμόδιων Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ και 
εξειδίκευση των υποχρεώσεων των Δηλούντων Ελ-
ληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, ως προς το 
χρόνο και τον τρόπο υποβολής των στοιχείων και λοι-
πών θεμάτων σχετικά με την εφαρμογή του Κοινού 
Προτύπου Αναφοράς (ΚΠΑ) για την αυτόματη ανταλ-
λαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαρια-
σμών, όπως ισχύει μετά τις διαδοχικές τροποποιήσεις 
της με την αριθμ. ΠΟΛ. 1140/14.09.2017 (Β’ 3254) και 
την αριθμ. ΠΟΛ. 1102/31.05.2018 (Β’ 1986).

3 Απονομή τίτλου Επίτιμου Καθηγητή.

4 Απονομή τίτλου Επίτιμου Καθηγητή.

5 Απονομή τίτλου Επίτιμου Καθηγητή.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 82365/Ζ1 (1)
   3η Τροποποίηση της 54929/Ζ1/8-4-2019 (Β΄ 1217) 

υπουργικής απόφασης περί διαπίστωσης της συ-

νάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπου-

δών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντι-

κείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 

(Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4589/ 

2019 «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και 
Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες δια-
τάξεις» (Α΄ 13).

2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομι-
κής Διαχείρισης ... και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).

3. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31).

4. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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5. Την 24267/Ζ1/15-2-2019 υπουργική απόφαση «Συ-
γκρότηση και ορισμός μελών ειδικής επιστημονικής 
επιτροπής της παρ. β του άρθρου 65 του ν. 4589/2019 
(Α΄ 13)» (Β΄ 774).

6. Την 52425/Z1/04-04-2019 υπουργική απόφαση 
(Α.Δ.Α. 6ΣΙ4653ΠΣ-ΞΓ8) «Καθορισμός κριτηρίων συνά-
φειας διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών 
με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
(Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» (Β΄ 1152)7. Την 
54929/Ζ1/8-4-2019 υπουργική απόφαση «Διαπίστωση 
της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπου-
δών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμε-
να της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της 
Σχολικής Ψυχολογίας» (Β΄ 1217), όπως τροποποιήθηκε 
με τις αριθμ. 66581/Ζ1/24-4-2019 «Τροποποίηση της 
54929/Ζ1/8-4-2019 (Β΄  1217) υπουργικής απόφασης 
περί διαπίστωσης της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προ-
γραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής 
με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευ-
σης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» (Β΄ 1455) και 
80237/Ζ1/21-5-2019 «2η Τροποποίηση της 54929/Ζ1/
8-4-2019 (Β΄1217) υπουργικής απόφασης περί διαπί-
στωσης της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων 
Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντι-
κείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και 
της Σχολικής Ψυχολογίας» (Β΄ 1809) όμοιες και ισχύει.

8. Τη σύμφωνη γνώμη της ανωτέρω επιτροπής (αριθμ. 
82125/Ζ1/23-5-2019 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων).

9. Την αριθμ. Φ.1/Γ/249/82339/Β1/23-5-2019 εισήγη-
ση της ΓΔΟΥ του ΥΠΠΕΘ, από την οποία προκύπτει ότι 
από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του Τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ., 
δεδομένου ότι με αυτήν διαπιστώνεται η συνάφεια Με-
ταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής 
και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής 
και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την 54929/Ζ1/8-4-2019 υπουργική 
απόφαση «Διαπίστωση της συνάφειας Μεταπτυχιακών 
Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλο-
δαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαί-
δευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» (Β΄ 1217), 
όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 66581/Ζ1/24-4-2019 
«Τροποποίηση της 54929/Ζ1/8-4-2019 (Β΄1217) υπουρ-
γικής απόφασης περί διαπίστωσης της συνάφειας Μετα-
πτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και 
της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής 
και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» 
(Β΄ 1455) και 80237/Ζ1/21-5-2019 «2η Τροποποίηση της 
54929/Ζ1/8-4-2019 (Β΄ 1217) υπουργικής απόφασης περί 
διαπίστωσης της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμ-
μάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα 
αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) 
και της Σχολικής Ψυχολογίας» (Β΄ 1809) όμοιες και ισχύει, 
ως ακολούθως:1. Στην παρ. 1 του άρθρου 2, προστίθε-
νται τα ακόλουθα ΠΜΣ:

ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΧΩΡΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΚΛΙΝΙΚΗ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 
ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΚΑΙ 
ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΑΔΑ

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 2A, προστίθενται τα ακό-
λουθα ΠΜΣ:

ΙΔΡΥΜΑ/ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΧΩΡΑ

UNIVERSITY OF 
SUNDERLAND

MASTER OF ARTS IN 
EDUCATION (SPECIAL 
EDUCATIONAL NEEDS, 

DISABILITY AND 
INCLUSION)

ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ

UNIVERSITY OF 
SUNDERLAND

MASTER OF ARTS IN 
EDUCATION (SPECIAL 
NEEDS and INCLUSIVE 

EDUCATION)

ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ

LIVERPOOL 
JOHN MOORES 

UNIVERSITY

MASTER OF ARTS 
SPECIAL EDUCATIONAL 

NEEDS

ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΗ 
ΑΚΑΔΗΜΙΑ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
«ΒΑΣΙΛ ΛΕΒΣΚΙ» 

ΣΟΦΙΑΣ

ΜΑΓΚΙΣΤΡ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ 

ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ROEHAM PTON 
UNIVERSITY

MASTER OF ARTS IN 
SPECIAL EDUCATIONAL 

NEEDS (INCLUSIVE 
PERSPECTIVES)

ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ

ROEHAMPTON 
UNIVERSITY

MASTER OF ARTS IN 
SPECIAL EDUCATIONAL 

NEEDS

ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΘΡΑΚΗΣ - 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
ΖΩΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: 

ΠΡΟΛΗΨΗ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΕΛΛΑΔΑ
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UNIVERSITY OF 
EXETER

MASTER OF 
EDUCATION IN SPECIAL 
EDUCATIONAL NEEDS

ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ

ROEHAMPTON 
UNIVERSITY

MASTER OF ARTS IN 
SPECIAL AND INCLUSIVE 

EDUCATION

ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ

UNIVERSITY OF 
BIRMINGHAM

MASTER OF ARTS 
(EDUCATION (SPECIAL 
EDUCATIONAL NEEDS)

ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ/ΤΜΗΜΑ 
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ/
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΙΔΙΚΗ 

ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ/ΤΜΗΜΑ 
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ 

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

UNIVERSITY OF 
NOTTINGHAM

MASTER OF ARTS IN 
SPECIAL NEEDS

ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ

UNIVERSITY OF 
NOTTINGHAM

MASTER OF ARTS 
IN PROFESSIONAL 
DEVELOPMENT IN 

SPECIAL NEEDS

ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ

3. Στην παρ. 2 του άρθρου 2Α, προστίθεται το ακό-
λουθο ΠΜΣ:

ΙΔΡΥΜΑ/ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΧΩΡΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ/ 
ΤΜΗΜΑ 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 23 Μαΐου 2019

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

      Αριθμ. A. 1204 (2)
    Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1130/04.08.2017 

(Β’ 3087) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, σχε-

τικά με τον καθορισμό των αρμόδιων Υπηρεσι-

ών της ΑΑΔΕ και εξειδίκευση των υποχρεώσεων 

των Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών 

Ιδρυμάτων, ως προς το χρόνο και τον τρόπο υπο-

βολής των στοιχείων και λοιπών θεμάτων σχετικά 

με την εφαρμογή του Κοινού Προτύπου Αναφο-

ράς (ΚΠΑ) για την αυτόματη ανταλλαγή πληρο-

φοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών, 

όπως ισχύει μετά τις διαδοχικές τροποποιήσεις 

της με την αριθμ. ΠΟΛ. 1140/14.09.2017 (Β’ 3254) 

και την αριθμ. ΠΟΛ. 1102/31.05.2018 (Β’ 1986).

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 5, παρ. 4 και 5 του ν. 4170/2013 (Α΄ 163) 

«Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμά-
των της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού του Ν.Σ.Κ. 
και άλλες διατάξεις» και ιδίως για την έκδοση απόφασης 
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(ΑΑΔΕ), για τον ορισμό τμήματος ή τμημάτων διασύνδε-
σης, σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 4, παρ. 1 
και του άρθρου 9, παρ. 1 περίπτ. β’ του ίδιου νόμου και 
του Κεφαλαίου Η’ με τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ, όπως ο 
νόμος αυτός τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

β) Του άρθρου δεύτερου, παρ. 1 του ν. 4428/2016 
(Α’ 190) «Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμό-
διων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφορι-
ών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών και διατάξεις 
εφαρμογής», σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 
δεύτερου, παρ. 2 και 3 υποπαρ. α’ και του άρθρου τρί-
του με τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ του ίδιου νόμου, όπως ο 
νόμος αυτός ισχύει.

γ) Του άρθρου 9, παρ. 7 περίπτ. γ’ του ν. 4170/2013 
«Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμά-
των της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού του Ν.Σ.Κ. και 
άλλες διατάξεις» και ιδίως για την έκδοση απόφασης του 
Διοικητή της ΑΑΔΕ, για τον καθορισμό του χρόνου και 
του τρόπου υποβολής των στοιχείων από τα Δηλούντα 
Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, καθώς και λοιπών θεμά-
των σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών 
χρηματοοικονομικών λογαριασμών, σε συνδυασμό με τη 
διάταξη του άρθρου 9, παρ. 1 περίπτ. β’ του ίδιου νόμου, 
όπως ο νόμος αυτός τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε 
και ισχύει.

δ) Του άρθρου πέμπτου, παρ. 5 του ν. 4428/2016 
(Α’ 190) «Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδι-
ων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών 
Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών και διατάξεις εφαρ-
μογής» και ιδίως για την έκδοση απόφασης του Διοικητή 
της ΑΑΔΕ για την εξειδίκευση και συμπλήρωση των δια-
δικασιών και υποχρεώσεων που αφορούν την υποβολή 
στοιχείων και την τήρηση κανόνων δέουσας επιμέλει-
ας από τα Δηλούντα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και 
κάθε άλλου συναφούς θέματος σχετικά με την αυτόματη 
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ανταλλαγή πληροφοριών, σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
του άρθρου τρίτου, παρ. 1 και 2, Παράρτημα Ι, Τμήμα ΙΙΙ, 
Ενότητα Β’ παρ. 5 και Ενότητα Γ’ παρ. 5 περίπτ. γ’.

ε) Του άρθρου τέταρτου, παρ. 2 περίπτ. γ’ του 
ν.  4515/2018 (Α’ 18) «Κύρωση του Τροποποιητικού 
Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου που 
προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην 
Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση 
των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις 
και των κοινών δηλώσεων των συμβαλλόμενων μερών 
και διατάξεις εφαρμογής» και ιδίως για την έκδοση από-
φασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ για την εξειδίκευση των 
διαδικασιών και υποχρεώσεων που αφορούν την υποβο-
λή των στοιχείων από τα Δηλούντα Χρηματοπιστωτικά 
Ιδρύματα και κάθε άλλου συναφούς θέματος σχετικά με 
την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου, παρ. 1 περίπτ. α’ 
και παρ. 3 περίπτ. α’ του ίδιου νόμου.

στ) Του άρθρου τέταρτου, παρ. 2 περίπτ. β’ του 
ν.  4516/2018 (Α’ 19) «Κύρωση του Τροποποιητικού 
Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν που 
προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην 
Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση 
των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις 
και των κοινών δηλώσεων των συμβαλλόμενων μερών 
και διατάξεις εφαρμογής» και ιδίως για την έκδοση από-
φασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ για την εξειδίκευση των 
διαδικασιών και υποχρεώσεων που αφορούν την υποβο-
λή των στοιχείων από τα Δηλούντα Χρηματοπιστωτικά 
Ιδρύματα και κάθε άλλου συναφούς θέματος σχετικά με 
την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου, παρ. 1 περίπτ. α’ 
και παρ. 3 περίπτ. α’ του ίδιου νόμου.

ζ) Του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου (ΕΕ L 333 της 
19.12.2015) της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας που 
προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην 
οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση 
των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις 
(ΕΕ L 385 της 29.12.2004), που κυρώθηκε με τις διατά-
ξεις του ν. 3363/2005 (Α’ 159) και ιδίως τα άρθρα 1, 2 
και 3 της Συμφωνίας, όπως αυτά αντικαθίστανται με την 
παρ. 2 του άρθρου 1 του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου, 
αναφορικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών 
σχετικά με Δηλωτέους Λογαριασμούς μεταξύ των Αρ-
μόδιων Αρχών των κρατών μελών και της Ελβετίας, σε 
συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 15, παρ. 4 του 
ν. 4174/2013 (Α’ 170).

η) Του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου (ΕΕ L 268 της 
01.10.2016) της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας που 
προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην 
οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγη-
ση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμι-
εύσεις (EE L 359 της 04.12.2004), που κυρώθηκε με τις 
διατάξεις του ν. 3361/2005 (Α’ 157) και ιδίως τα άρθρα 1, 2 
και 3 της Συμφωνίας, όπως αυτά αντικαθίστανται με την 

παρ. 2 του άρθρου 1 του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου, 
αναφορικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών 
σχετικά με Δηλωτέους Λογαριασμούς μεταξύ των Αρ-
μόδιων Αρχών των κρατών μελών και της Ανδόρας, σε 
συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 15, παρ. 4 του 
ν. 4174/2013.

θ) Του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου (ΕΕ L 225 της 
19.08.2016) της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοι-
νότητας και του Πριγκιπάτου του Μονακό που προβλέ-
πει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην οδηγία 
2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των 
υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις 
(EE L 19 της 21.01.2005), που κυρώθηκε με τις διατά-
ξεις του ν. 3364/2005 (Α’ 160) και ιδίως τα άρθρα 1, 2 
και 3 της Συμφωνίας, όπως αυτά αντικαθίστανται με την 
παρ. 2 του άρθρου 1 του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου, 
αναφορικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών 
σχετικά με Δηλωτέους Λογαριασμούς μεταξύ των Αρ-
μόδιων Αρχών των κρατών μελών και του Μονακό, σε 
συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 15, παρ. 4 του 
ν. 4174/2013.

ι) Της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και της Γαλλικής Δημοκρατίας για την εφαρμογή, όσον 
αφορά την κοινότητα του Αγίου Βαρθολομαίου, της νο-
μοθεσίας της Ένωσης σχετικά με τη φορολόγηση των 
αποταμιεύσεων και τη διοικητική συνεργασία στον το-
μέα της φορολογίας (ΕΕ L 330 της 15.11.2014).

ια) Του άρθρου 54 Γ του ν. 4174/2013, αναφορικά με 
τα πρόστιμα για παραβάσεις υποχρεώσεων για την αυ-
τόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών 
λογαριασμών σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 
29 του ίδιου Κώδικα.

ιβ) Του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 
(Α’ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμ-
φωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών με-
ταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα των 
άρθρων 1, 2, 13, 14, 17 και 41, όπως ισχύουν.

2. Την ΠΟΛ. 1130/04.08.2017 (Β’ 3087) απόφαση του Δι-
οικητή ΑΑΔΕ «Καθορισμός των αρμόδιων Υπηρεσιών της 
ΑΑΔΕ και εξειδίκευση των υποχρεώσεων των Δηλούντων 
Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, ως προς το 
χρόνο και τον τρόπο υποβολής των στοιχείων και λοιπών 
θεμάτων σχετικά με την εφαρμογή του Κοινού Προτύπου 
Αναφοράς (ΚΠΑ) για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφο-
ριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών», όπως τροπο-
ποιήθηκε διαδοχικά με την αριθμ. ΠΟΛ. 1140/14.09.2017 
(Β’ 3254) και την αριθμ. ΠΟΛ. 1102/31.05.2018 (Β’ 1986) 
και ισχύει.

3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2015/2378 της 
Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2015 για τη θέσπιση 
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατά-
ξεων της οδηγίας 2011/16/ΕΕ του Συμβουλίου σχετικά 
με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολο-
γίας και την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού 
(ΕΕ) αριθμ. 1156/2012 (ΕΕ L 332/19 της 18.12.2015), 
όπως τροποποιήθηκε με τον Εκτελεστικό Κανονισμό 
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(ΕΕ) 2016/1963 της Επιτροπής της 9ης Νοεμβρίου 
(EE L 303/4 της 10.11.2016), τον Εκτελεστικό Κανονισμό 
(ΕΕ) 2018/99 της Επιτροπής της 22ας Ιανουαρίου 2018 
(EE L 17 της 23.01.2018) και τον Εκτελεστικό Κανονισμό 
(ΕΕ) 2019/532 της Επιτροπής της 28ης Μαρτίου 2019 
(EE L 17 της 29.03.2019), και ιδίως τη διάταξη του άρθρου 
2, παρ. 2 σχετικά με τον ηλεκτρονικό μορφότυπο που 
πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την υποχρεωτική αυ-
τόματη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των Αρμόδιων 
Αρχών των κρατών μελών.

4. Την Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 (Β’ 968) 
απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

5. Την Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.01.2013 (Β΄ 130 και 
Β΄ 372) υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιο-
τήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» και 
την Δ6Α 1145867 ΕΞ2013/25.09.2013 (Β΄ 2417) υπουρ-
γική απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκαν, 
συμπληρώθηκαν και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις δι-
ατάξεις της υποπαρ. α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του 
ν. 4389/2016.

6. Την αριθμ. 1 της 20.01.2016 πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις του α΄ εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 
του ν. 4389/2016 και την 39/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) 
απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ «Ανανέ-
ωση της Θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων».

7. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών 
Σχέσεων της ΑΑΔΕ ως αρμόδιας αρχής κατά το άρθρο 
5 παρ. 1 του ν. 4170/2013, σε συνδυασμό με τις διατά-
ξεις του άρθρου δεύτερου, παρ. 1 του ν. 4428/2016, του 
ν. 4515/2018 και του ν. 4516/2018.

8. Την ανάγκη τροποποίησης της αναφερόμενης στο 
σημείο 2 της παρούσας απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ, για τη 
ρύθμιση όλων των σχετικών θεμάτων, προκειμένου να 
εφαρμοστεί ομαλά και απρόσκοπτα το Κοινό Πρότυπο 
Αναφοράς (ΚΠΑ) για την αυτόματη ανταλλαγή πληρο-
φοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών μεταξύ των 
Αρμόδιων Αρχών της Ελλάδας και των Αρμόδιων Αρχών 
των αλλοδαπών δικαιοδοσιών.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο-
λογισμού της ΑΑΔΕ, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποιούμε την ΠΟΛ. 1130/4.8.2017 (Β’ 3087) από-

φαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ ως ακολούθως:
1. Η περίπτ. (i) του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του 

άρθρου 1 Α αντικαθίσταται ως εξής:
«(i) την υποβολή λανθασμένων ή ελλιπών πληροφο-

ριών πλην των διαχειριστικών ή άλλων μικρών σφαλ-
μάτων,».

2. Στο τέλος της περίπτ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 2 
προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Από το 2019 και μετά η προθεσμία του πρώτου εδα-
φίου της παρούσας για την υποβολή των πληροφοριών 
είναι η 30η Ιουνίου αντίστοιχου εκάστου έτους.».

3. Στο τέλος της περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 2, 
προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Από το 2019 και μετά η προθεσμία του προηγούμε-
νου εδαφίου της παρούσας για την υποβολή μηδενικών 
αναφορών (nil reporting) είναι η 30η Ιουνίου αντίστοιχου 
εκάστου έτους.».

4. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 2, προστίθεται 
εδάφιο ως εξής:

«Για την υποβολή των στοιχείων και λογαριασμών του 
προηγούμενου εδαφίου τα Δηλούντα Ελληνικά Χρημα-
τοπιστωτικά Ιδρύματα χρησιμοποιούν το λατινικό αλφά-
βητο εφαρμόζοντας τα διεθνή πρότυπα «μεταγραφής 
και μεταγραμματισμού» (“transliteration rules”) (όπως 
ISO 8859, 843).».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Μαΐου 2019

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
Ι

    Αριθμ. απόφ. 21/12/18-4-2019 (3)
Απονομή τίτλου Επίτιμου Καθηγητή.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 

Έχοντας  υπόψη:
1. Την ΔΠΘ/ΤΙΑΤΡ/40698/3798/29-03-2019 (ΔΠΘ/

ΣΥΓΚ/42485/1681/29-03-2019) απόφαση της Συνέλευ-
σης του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανε-
πιστημίου Θράκης, που αφορά στην απονομή τίτλου 
Επίτιμης Καθηγήτριας του Τμήματος Ιατρικής του Δη-
μοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

2. Την αριθμ. ΔΠΘ/ΤΙΑΤΡ/40698/3798/20-03-2019 
πρόταση που υπέβαλαν στο Τμήμα Ιατρικής του Δημο-
κρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης τα μέλη ΔΕΠ του Τομέα 
Νευρικού Συστήματος και Αισθητηρίων Οργάνων του 
Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης, ο Καθηγητής Ι. Ηλιόπουλος, ο Καθηγητή Β. Κο-
ζομπόλης και ο Καθηγητής Κ. Βαδικόλιας.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2, εδάφιο λγ΄ του 
ν. 4485/2017.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 2, εδάφιο ζ΄ του 
ν. 4485/2017.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 84, παρ. 8 του ν. 4485/2017, 
αποφάσισε:

Να απονείμει τον τίτλο της Επίτιμης Καθηγήτριας του 
Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης στην Καθηγήτρια Νευρολογίας και Ανοσολογίας 
της Mayo Clinic, Rochester, Minnesota ΗΠΑ, Vanda Lenon.

  Ο Πρύτανης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
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Αριθμ. απόφ. 20/12/18-4-2019 (4)
    Απονομή τίτλου Επίτιμου Καθηγητή.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την ΔΠΘ/ΤΙΑΤΡ/41421/3911/29-03-2019 (ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/

42482/1680/29-03-2019 ) απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης, που αφορά στην απονομή του τίτλου του Επίτι-
μου Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης.

2. Την με αριθμ. ΔΠΘ/ΤΙΑΤΡ/41421/3911/22-03-2019 
πρόταση που υπέβαλαν στο Τμήμα Ιατρικής τα μέλη ΔΕΠ 
του Τομέα Γενικής Παθολογίας του Τμήματος Ιατρικής 
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ο Καθηγητής 
Κωνσταντίνος Ρίτης, ο Καθηγητής Πλουμής Πασαδάκης 
και ο Καθηγητής Ιωάννης Κοτσιανίδης.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2, εδάφιο λγ΄ του 
ν. 4485/2017.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 2, εδάφιο ζ΄ του 
ν. 4485/2017.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 84, παρ. 8 του ν. 4485/2017, 
αποφάσισε:

Να απονείμει τον τίτλο του Επίτιμου Καθηγητή του 
Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης στον Ακαδημαϊκό και Ομότιμο Καθηγητή του 
Τμήματος Ιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών, Χαράλαμπο Μουτσόπουλο.

  Ο Πρύτανης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ

    Αριθμ. απόφ. 22/12/18-4-2019 (5)
Απονομή τίτλου Επίτιμου Καθηγητή.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 

Έχοντας  υπόψη:
1. Την ΔΠΘ/ΤΙΑΤΡ/45447/4370/17-04-2019 (ΔΠΘ/

ΣΥΓΚ/46560/1867/17-04-2019 ) απόφαση της Συνέλευ-
σης του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπι-
στημίου Θράκης, που αφορά στην απονομή του τίτλου 
του Επίτιμου Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής του Δη-
μοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

2. Την με αριθμ. ΔΠΘ/ΤΙΑΤΡ/45447/4370/11-04-2019 
πρόταση που υπέβαλαν στο Τμήμα Ιατρικής τα μέλη 
ΔΕΠ του Λειτουργικού - Κλινικοεργαστηριακού Τομέα 
του Τμήματος Ιατρικής του Δ.Π.Θ., ο Καθηγητής Β. Αση-
μακόπουλος, ο Καθηγητής Κ. Σιμόπουλος, ο Καθηγητής 
Γ. Κολιός και ο Καθηγητής Ν. Νικολέττος.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2, εδάφιο λγ΄ του 
ν. 4485/2017.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 2, εδάφιο ζ΄ του 
ν. 4485/2017.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 84, παρ. 8 του ν. 4485/2017, 
αποφάσισε:

Να απονείμει τον τίτλο του Επίτιμου Καθηγητή του 
Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης στον Καθηγητή Πειραματικής Φυσιολογίας του 
Τμήματος Ιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών, Μιχαήλ Κουτσιλιέρη. 

 Ο Πρύτανης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ   
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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 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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