
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παράταση των προθεσμιών υποβολής των δη-
λώσεων απόδοσης και εξόφλησης του περιβαλ-
λοντικού τέλους πλαστικής σακούλας και φόρου 
διαμονής των φυσικών προσώπων και των νομι-
κών προσώπων και οντοτήτων που έχουν κύρια 
εγκατάσταση (έδρα) στις Περιφέρειες Αττικής, 
Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου, στις Περιφερειακές 
Ενότητες Βοιωτίας και Εύβοιας της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, στην Περιφερειακή Ενότητα 
Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και στο 
Δήμο Λοκρών της Περιφερειακής Ενότητας Φθι-
ώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

2 Καθορισμός απογευματινής υπερωριακής εργα-
σίας και εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες, τις 
Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’ υπέρβα-
ση του υποχρεωτικού ωραρίου για το προσωπικό 
που υπηρετεί στο Γραφείο του Διοικητή της ΑΑΔΕ 
για το έτος 2022.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Α. 1017 (1)
Παράταση των προθεσμιών υποβολής των δη-
λώσεων απόδοσης και εξόφλησης του περιβαλ-
λοντικού τέλους πλαστικής σακούλας και φόρου 
διαμονής των φυσικών προσώπων και των νομι-
κών προσώπων και οντοτήτων που έχουν κύρια 
εγκατάσταση (έδρα) στις Περιφέρειες Αττικής, 
Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου, στις Περιφερειακές 
Ενότητες Βοιωτίας και Εύβοιας της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, στην Περιφερειακή Ενότητα 
Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και στο 
Δήμο Λοκρών της Περιφερειακής Ενότητας Φθι-
ώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 25 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Δ6Α

1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β’ 130) κοινής απόφασης 

Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβα-
ση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικο-
νομικών,

β. της παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 «Διαρ-
ρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης των 
πετρελαιοειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις (Α’ 34),

γ. του άρθρου 6 Α του ν. 2939/2001 «Συσκευασίες και 
εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων 
προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτι-
κής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων 
(Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις (Α’ 179),

δ. του άρθρου 53 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατά-
ξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 94),

ε. των άρθρων 18, 31 και 41 του ν. 4174/2013 «Κώδικας 
Φορολογικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 170),

στ. του Κεφ. Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα του 
άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 
41 αυτού,

ζ. της υποπαρ. Ε2 της παρ. Ε του πρώτου άρθρου του 
ν. 4093/2012, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα 
Δημοσίων Εσόδων (Α’ 222), σε συνδυασμό με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 και της παρ. 10 του 
άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

2. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1015/2018 απόφασης Διοι-
κητή της ΑΑΔΕ «Καθορισμός του τύπου και του περιε-
χομένου της δήλωσης απόδοσης του φόρου διαμονής 
της διαδικασίας επιβολής και απόδοσης αυτού, καθώς 
και του περιεχομένου, της διαδικασίας και του τρόπου 
έκδοσης του ειδικού στοιχείου - απόδειξης είσπραξης 
φόρου διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
53 του ν. 4389/2016 (Α’ 94)» (Β’ 308).

3. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1091/2018 απόφασης του 
Διοικητή της ΑΑΔΕ «Καθορισμός του τύπου και του 
περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του περιβαλ-
λοντικού τέλους πλαστικής σακούλας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 6Α του ν. 2939/2001 (Α’179), κα-
θώς και της διαδικασίας επιβολής και απόδοσης αυτού» 
(Β’ 1846).
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4. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859ΕΞ2020/
23-10-2020, απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

5. Την υπό στοιχεία Δ6Α1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Υφυπουργού 
Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και Β’372) και ειδι-
κότερα την περ. 10 του άρθρου 2 αυτής, σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις της υποπαρ. Α’ της παρ. 3 του άρθρου 
41 του ν. 4389/2016.

6. Την υπ’ αρ. 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 πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 
41 του ν. 4389/2016, και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/
30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης 
της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση 
της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων».

7. Την ανάγκη εξυπηρέτησης και διευκόλυνσης των 
φορολογουμένων που έχουν κύρια εγκατάσταση (έδρα)
στις περιοχές που επλήγησαν από την χιονόπτωση και 
τον παγετό της 24ης Ιανουαρίου διότι λόγω των εξαιρε-
τικών καιρικών φαινομένων απορρυθμίστηκε η οικονο-
μική και κοινωνική ζωή αυτών.

8. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπο-
λογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(ΑΑΔΕ), αποφασίζουμε:

1. Οι αρχικές δηλώσεις απόδοσης του περιβαλλοντι-
κού τέλους πλαστικής σακούλας και φόρου διαμονής 
που έχουν καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 
31η Ιανουαρίου 2022 υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέ-
χρι και την 4η Φεβρουαρίου 2022 για τους υπόχρεους 
υποβολής που έχουν κύρια εγκατάσταση (έδρα), στις 
Περιφέρειες Αττικής, Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου, στις 
Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας και Εύβοιας της Περι-
φέρειας Στερεάς Ελλάδας, στην Περιφερειακή Ενότητα 
Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και στο Δήμο 
Λοκρών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Η ίδια καταληκτική ημε-
ρομηνία ισχύει και για την εξόφληση του φόρου/τέλους.

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύ-
ουν και για τους φορολογούμενους ανεξαρτήτως της πε-
ριφέρειας στην οποία έχουν κύρια εγκατάσταση (έδρα), 
οι οποίοι είναι εντολείς/πελάτες λογιστή - φοροτεχνικού 
που έχει έδρα στις αναφερόμενες στην παρ. 1 περιοχές. 
Η εν λόγω ρύθμιση ισχύει για τους φορολογούμενους 
εντολείς/πελάτες από τους οποίους ο λογιστής φορο-
τεχνικός αποδεδειγμένα έχει εξουσιοδοτηθεί ψηφια-
κά στην εφαρμογή διαχείρισης εξουσιοδοτήσεων των 
ηλεκτρονικών εφαρμογών, μέσω της ψηφιακής πύλης 
myAADE, το αργότερο έως την 31-1-2022. Για δηλώσεις 
περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας και φόρου 
διαμονής που θα υποβληθούν μέχρι και την 4/2/2022, 

δεν επιβάλλονται τόκοι και πρόστιμα των άρθρων 53 
και 54 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) και τυχόν επιβληθέντα 
πρόστιμα και επιβληθέντες τόκοι διαγράφονται με αί-
τημα του φορολογούμενου μέσω της πλατφόρμας "Τα 
Αιτήματά μου" στην ψηφιακή πύλη myAADE.

3. Οι ανωτέρω δηλώσεις υποβάλλονται ψηφιακά, σύμ-
φωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις.

Η απόφαση αυτή ισχύει από 31/01/2022.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2022

Ο Διοικητής 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ι

    Αριθμ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1007750 ΕΞ 2022 (2)
Καθορισμός απογευματινής υπερωριακής εργα-

σίας και εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες, τις 

Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’ υπέρ-

βαση του υποχρεωτικού ωραρίου για το προσω-

πικό που υπηρετεί στο Γραφείο του Διοικητή της 

ΑΑΔΕ για το έτος 2022.

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Κεφ. Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του μέρους πρώτου του 
ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή 
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρω-
τικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94).

2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4223/
2013 (Α’ 287).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 13 και 47 του ν. 4778/2021 
«Μισθολόγιο, ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και άλλες επείγουσες 
διατάξεις» (Α’ 26).

4. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομι-
κής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγί-
ας 011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 143).

5. Τις διατάξεις του ν. 4874/2021 «Κύρωση του κρατι-
κού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022» (Α’ 249).

6. Τις διατάξεις του π. δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώ-
σεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

7. Την υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/31-07-2018 από-
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικο-
νομική και Διοικητική Ταξινόμηση του κρατικού προϋ-
πολογισμού» (Β’ 3240).

8. Την υπό στοιχεία οικ. 2/122106/ΔΠΓΚ/19-12-2021 
(ΑΔΑ: ΨΤ09Η-9Ρ3) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Οικονομικών, με θέμα: «Διάθεση των πιστώσεων του 
κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022».

9. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α. 1125859 ΕΞ 2020/
23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.
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10. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-01-2013 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουρ-
γού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον 
Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Β’ 130 και 372), συμπληρώθηκε και ισχύει, 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α’ της παρ. 3 
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

11. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 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 της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, 
όπως ισχύουν, καθώς και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 
2020/17-01-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

12. Το γεγονός ότι υφίσταται ανάγκη παροχής εργασί-
ας πέραν του κανονικού ωραρίου, για τους υπαλλήλους 
που υπηρετούν στο Γραφείο του Διοικητή της ΑΑΔΕ, 
όπως τεκμηριώνεται με το υπό στοιχεία ΔΙΟΙΚ. Α.Α.Δ.Ε. 
0000041 ΕΞ 2022/10-01-2022 έγγραφο του Διοικητή.

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ-
καλείται δαπάνη ύψους 30.000,00€ σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, η 
οποία είναι εντός των ανώτατων ορίων δαπανών του 
Προϋπολογισμού 2022 της ΑΑΔΕ και θα καλυφθεί από 
τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 1023-
801-0000000, Λογαριασμοί 2120201001 και 2120202001 
(€14.000,00 στον ΑΛΕ 2120201001 και €16.000,00 
στον ΑΛΕ 2120202001), σύμφωνα με την υπό στοι-
χεία Δ.Ο.Δ. Α.Α.Δ.Ε. Δ 1007714 ΕΞ 2022/1-2-2022 (ΑΔΑ: 
ΨΕΜΚ46ΜΠ3Ζ-Α35) απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 
για την κάλυψη δαπάνης για απογευματινή υπερωρι-
ακή εργασία και εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες, τις 
Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’ υπέρβαση του 
υποχρεωτικού ωραρίου για το προσωπικό που υπηρετεί 
στο Γραφείο του Διοικητή της ΑΑΔΕ για την περίοδο έως 
31/12/2022, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε:
α) απογευματινή υπερωριακή εργασία έως δύο χι-

λιάδες τετρακόσιες (2.400) ώρες, με συνολική δαπάνη 
έως δεκατέσσερις χιλιάδες ευρώ (14.000,00€), για δέκα 
(10) υπαλλήλους του Γραφείου του Διοικητή της ΑΑΔΕ, 
στον Ειδικό Φορέα 1023-801-0000000 και Λογαριασμό 
2120201001, και

β) νυχτερινή υπερωριακή εργασία και εργασία κατά 
τις Κυριακές, εξαιρέσιμες ημέρες έως δύο χιλιάδες σα-
ράντα (2.040) ώρες και συνολική δαπάνη έως δεκαέξι 
χιλιάδες ευρώ (16.000,00€), για δέκα (10) υπαλλήλους 
του Γραφείου του Διοικητή της ΑΑΔΕ, στον Ειδικό Φορέα 
1023-801-0000000 και Λογαριασμό 2120202001, για τη 
χρονική περίοδο έως 31/12/2022.

Η κατανομή των ωρών υπερωριακής κ.λπ. εργασίας, 
η συγκρότηση συνεργείων υπερωριακής κ.λπ. εργασίας 
και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών που θα 
πραγματοποιηθούν θα γίνεται με απόφαση του Διοικητή 
της ΑΑΔΕ, ο οποίος θα βεβαιώνει και την πραγματοποί-
ηση της ως άνω υπερωριακής κ.λπ. εργασίας.

Η υπερωριακή απασχόληση εκάστου υπαλλήλου δεν 
θα υπερβαίνει ανά εξάμηνο τις α) εκατόν είκοσι (120) 
ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας, β) τις (96) 
ενενήντα έξι ώρες νυχτερινής εργασίας και γ) τις (96) 
ενενήντα έξι ώρες εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέ-
σιμες ημέρες. Στην ανωτέρω υπερωριακή κ.λπ. εργασία, 
μπορούν να μετέχουν περισσότεροι υπάλληλοι καθώς 
και αποσπασμένοι, εντός του ανωτέρω συνολικού αριθ-
μού ωρών που εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση.

Η απόφαση έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανου-
αρίου 2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.   

Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2022

Ο Διοικητής 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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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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