
    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός υπερωριακής εργασίας, πέραν από 
τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης, και 
καθορισμός υπερωριακής εργασίας, κατά τις Κυ-
ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυκτερι-
νές ώρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής 
εβδομαδιαίας εργασίας και είτε καθ’ υπέρβαση 
αυτής, στο Καυτανζόγλειο Εθνικό Στάδιο Θεσσα-
λονίκης.

2 Κατανομή ενός (1) Μονίμου εξ Εφεδρείας Αξιω-
ματικού στο Γενικό Επιτελείο Στρατού (Υπουργείο 
Εθνικής Άμυνας).

3 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1203/19 από-
φασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων «Δικαιολογητικά και διατυπώσεις 
προσδιορισμού και διαμόρφωσης της φορολογη-
τέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμη-
σης στα αυτοκίνητα οχήματα και τις μοτοσικλέ-
τες» (Β’ 1933).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. απόφ. 22  (1)
Καθορισμός υπερωριακής εργασίας, πέραν από 

τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης, και κα-

θορισμός υπερωριακής εργασίας, κατά τις Κυρια-

κές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυκτερι-

νές ώρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής 

εβδομαδιαίας εργασίας και είτε καθ’ υπέρβαση 

αυτής, στο Καυτανζόγλειο Εθνικό Στάδιο Θεσ-

σαλονίκης. 

 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟΥ 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 Αφού έλαβε υπόψη της:
1) Τις διατάξεις του ν. 423/1976 «Περί Γυμναστηρίων 

και ρυθμίσεως θεμάτων αφορούντων εις τον εξωσχολικό 
αθλητισμό» (Α’ 223), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 
του άρθρου 2 του ν. 1070/1980 περί λήψεως μέτρων 

αναπτύξεως του αθλητισμού και ρυθμίσεων συναφών 
θεμάτων (Α’ 204).

2) Τις διατάξεις του άρθρου 2 και 9 του ν. 3342/2005, 
όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παρ. 5 του 
άρθρου 165 του ν. 4070/2012.

3) Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/ 
358852780/206/40 (Β’ 233/2016).

4) Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 23 του 
ν. 1735/1987 «Προσλήψεις στο Δημόσιο Τομέα, κοινωνι-
κός έλεγχος στη δημόσια διοίκηση, πολιτικά δικαιώματα 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 195).

5) Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔΕΦ/ 
443035/14091/2774/237 (ΥΟΔΔ 651/2020), απόφαση 
του Υφυπουργού Ελευθέριου Αυγενάκη, με την οποία 
έγινε ο ορισμός των μελών της Επιτροπής Διοίκησης του 
Καυτανζογλείου Εθνικού Σταδίου Θεσσαλονίκης.

6) Tην ανάγκη καθιέρωσης με αποζημίωση της εργα-
σίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου των 4 
μονίμων υπαλλήλων του Καυτανζογλείου Εθνικού Σταδί-
ου Θεσσαλονίκης, για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτα-
κτων και επειγουσών αναγκών, που προκύπτουν από 
την ίδια την αποστολή τους που είναι η εξασφάλιση της 
δυνατότητας σε όλους τους πολίτες να συμμετέχουν σε 
αθλητικές δραστηριότητες στους χώρους τους, η ανά-
πτυξη και υποστήριξη του σωματειακού αγωνιστικού 
αθλητισμού και του μαζικού αθλητισμού(Εργασιακός, 
Πανεπιστημιακός, Στρατιωτικός, Σχολικός, κ.λπ.), η ορ-
γάνωση και η υποστήριξη αθλητικών, πολιτιστικών και 
άλλων δραστηριοτήτων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό 
και διεθνούς εμβέλειας επίπεδο.

7) Τη συνεχή λειτουργία της Υπηρεσίας όλες τις ημέρες 
του μήνα και σύμφωνα με την απόφαση της Περιφέρει-
ας Κεντρικής Μακεδονίας από τις 07:00 το πρωί έως τις 
22:00 το βράδυ και την παράταση λειτουργίας του πολ-
λές φορές κατά μία ή δύο ώρες λόγω εργασιών, αγώνων 
και άλλων εκδηλώσεων.

8) Τις σοβαρότατες ελλείψεις σε προσωπικό που έχει 
αποδυναμώσει σημαντικά την Υπηρεσία, προκειμένου 
να καταστεί δυνατή η πλήρης λειτουργία του συνόλου 
των αθλητικών εγκαταστάσεων, για την κάλυψη του συ-
νόλου της αθλητικής δραστηριότητας.

9) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).
10) Το άρθρο 1 του υπ΄αρ. 17112/Β’847/2000 «Κανο-

νισμός λειτουργίας των Εθνικών και Δημοτικών Γυμνα-
στηρίων της χώρας (Ν.Π.Δ.Δ.)».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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11) Την υπό στοιχεία ΔΔΥΚΜ/121965/7814/07-04-2017 
(ΑΔΑ: 6Η467ΛΛ-Α5Γ) απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας με θέμα: «Έγκριση ωραρίου Λειτουργίας του 
Καυτανζογλείου Εθνικού Σταδίου», αποφασίζει ομόφωνα:

Α) Καθιερώνεται, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), η εργασία καθ’ 
υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου με αμοιβή, 
μέσα στα όρια των πιστώσεων του Προϋπολογισμού 
του Καυτανζογλείου Εθνικού Σταδίου Θεσσαλονίκης, β’ 
εξαμήνου του έτους 2021 για τους τέσσερις Μονίμους 
υπαλλήλους του Καυτανζογλείου Εθνικού Σταδίου Θεσ-
σαλονίκης

Β) Καθιερώνεται, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), η εργασία προς 
συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου με αμοιβή, 
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, β’ εξαμήνου 
του έτους 2021, για τους τέσσερις Μονίμους υπαλλή-
λους του Καυτανζογλείου Εθνικού Σταδίου Θεσσαλονί-
κης μέσα στα όρια των πιστώσεων του προϋπολογισμού 
του Καυτανζογλείου Εθνικού Σταδίου Θεσσαλονίκης, και 
οι ώρες απασχόλησης ανά εξάμηνο θα ορίζονται ως εξής:

Εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών μέχρι 96 
ώρες ανά υπάλληλο με συνολική ετήσια δαπάνη 1.050,00 €.

Η συνολική δαπάνη για την περίπτωση Β δεν θα ξε-
περάσει το ποσό των 1.050,00 ευρώ και θα βαρύνει τον 
κωδικό εξόδων 0263 του προϋπολογισμού του Καυταν-
ζογλείου Εθνικού Σταδίου Θεσσαλονίκης του έτους 2021.

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού, 
γίνεται με ευθύνη και απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης, 
στην οποία προσδιορίζεται και το ακριβές αντικείμενο 
των εργασιών που θα εκτελούνται καθώς και ο υπεύθυ-
νος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πραγμα-
τοποίησης της υπερωριακής απασχόλησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 15 Οκτωβρίου 2021

Η Πρόεδρος

ΚΑΛΥΨΩ ΓΟΥΛΑ

Ι

    Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./221/οικ.20657 (2)
Κατανομή ενός (1) Μονίμου εξ Εφεδρείας Αξιω-

ματικού στο Γενικό Επιτελείο Στρατού (Υπουρ-

γείο Εθνικής Άμυνας). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 119 του ν. 4549/2018 «Δι-

ατάξεις για την Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιο-
νομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - 
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2019 - 2022 και λοιπές διατάξεις» (Α’ 105), τις διατά-
ξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου του ν. 4057/2012 
(Α’ 54) και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 11 του 
ν. 3833/2010 (Α’ 40).

2. Το π.δ. 81/2019 με θέμα «Σύσταση, συγχώνευση, 
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορι-
σμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων.» (Α’ 119), το π.δ. 
84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών 
και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων 
Υπουργείων» (Α’ 123) και το π.δ. 2/2021 με θέμα «Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α’2).

3. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/2011 
(Β’ 323) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων 
και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

4. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ/125/16775/2021 
απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006.

5. Το υπό στοιχεία Φ.415.311/15/375812/Σ.6541/2021 
έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΣ).

6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που 
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 1 
του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (Α’ 6).

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή ενός (1) Μονίμου εξ Εφεδρείας Αξιωμα-
τικού στο Γενικό Επιτελείο Στρατού (Υπουργείο Εθνικής 
Άμυνας).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2021 

Ο Υπουργός 

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Ι

    Αριθμ. Α. 1238 (3)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1203/19 από-

φασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων «Δικαιολογητικά και διατυ-

πώσεις προσδιορισμού και διαμόρφωσης της 

φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους 

ταξινόμησης στα αυτοκίνητα οχήματα και τις μο-

τοσικλέτες» (Β’ 1933). 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-

μοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμί-
σεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94), όπως ισχύουν και ειδι-
κότερα της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 
7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού.

β) Του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 126 
του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265).



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 66145Τεύχος B’ 5135/05.11.2021

γ) Της παρ. 10 του άρθρου 123, των άρθρων 120, 
121, 121Α, 122, 123, 124 και 126 και των παρ. 6 και 9 
του άρθρου 130, του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα 
(ν. 2960/2001, Α’265).

δ) Του άρθρου 4 και της παρ. 2 του άρθρου 5 του 
ν. 1573/1985 (Α’ 201).

ε) Της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 2227/1994 (Α’ 129).
στ) Της υπό στοιχεία Δ19Α 5041533 ΕΞ 2013/2013 

(Β’ 3051) ΑΥΟ «Καθιέρωση πληροφορικού συστήματος 
ICISnet και ηλεκτρονικών συναλλαγών, σε πλήρη εφαρ-
μογή».

ζ) Της υπό στοιχεία ΔΕΦΚ 5041345 ΕΞ 2013/2013 
ΕΔΥΟ «Οδηγίες για τη λειτουργία του υποσυστήματος 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ στο ICISnet».

η) Της υπό στοιχεία ΔΤΔ Α 1184721 ΕΞ 2016/16.12.2016 
απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων 
«Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρι-
κτικών της διασάφησης εισαγωγής εγγράφων Τήρηση 
αρχείου» (Β’ 4488).

θ) Της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α. 1125859 ΕΞ 2020/2020 
απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738).

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/2013 από-
φαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού 
Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και Β’ 372), σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. α) της παρ. 3 του 
άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α’ 94).

3. 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 της υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφασης του Συμβουλίου Διοίκησης της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και της υπό στοι-
χεία 5294 ΕΞ 2020/17-01-2020 απόφασης του Υπουργού 
Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

4. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχεία 
Α.1203/19 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρ-

χής Δημοσίων Εσόδων «Δικαιολογητικά και διατυπώσεις 
προσδιορισμού και διαμόρφωσης της φορολογητέας 
αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης στα αυ-
τοκίνητα οχήματα και τις μοτοσικλέτες» (Β’ 1933), με τη 
θέσπιση νέων ρυθμίσεων ως προς τα θέματα δημοσιο-
ποίησης των τιμοκαταλόγων των οχημάτων.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε :

Άρθρο 1
Η υπό στοιχεία Α.1203/19 απόφαση του Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Β’ 1933), τροπο-
ποιείται, ως ακολούθως:

1. Η παρ. 12 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως ακολού-
θως:

«12. Οι τιμοκατάλογοι με την αποδοχή αυτών, διαβι-
βάζονται αυθημερόν από την Τελωνειακή Περιφέρεια 
Αττικής, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στις λοιπές, 
αρμόδιες για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξί-
ας, Τελωνειακές Περιφέρειες και στην αρμόδια Υπηρεσία 
για την ανάπτυξη διαδικτυακών ιστοτόπων και διαχεί-
ρισης περιεχομένου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων».

2. Στο άρθρο 3 προστίθεται παρ. 5 ως ακολούθως:
«5. Οι τιμοκατάλογοι της παρ. 1 δημοσιεύονται στον 

διαδικτυακό ιστότοπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων, όπως ακριβώς αυτοί κατατίθενται στις αρμόδιες 
Τελωνειακές Περιφέρειες, με αναφορά στον αριθμό πρω-
τοκόλλου κατάθεσης και αποδοχής, στην ημερομηνία 
αποδοχής και, σε κάθε περίπτωση, στο χρόνο έναρξης 
ισχύος αυτών.»

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2021

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,

*02051350511210004*
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