
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1091529 
ΕΞ2021/19-10-2021 (Β΄ 4984) απόφασης του Διοι-
κητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(ΑΑΔΕ), ως προς τον ανακαθορισμό της ημερο-
μηνίας συγχώνευσης της Δ.Ο.Υ. Γ’ Πατρών στη 
Δ.Ο.Υ. Α’ Πατρών, η οποία μετονομάζεται σε Δ.Ο.Υ. 
Πατρών.

2 Υπερωρίες μόνιμου προσωπικού δακοκτονίας 
έτους 2022 της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονο-
μίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότη-
τας Χίου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1018083 ΕΞ  (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1091529 

ΕΞ2021/19-10-2021 (Β΄ 4984) απόφασης του Δι-

οικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό-

δων (ΑΑΔΕ), ως προς τον ανακαθορισμό της ημε-

ρομηνίας συγχώνευσης της Δ.Ο.Υ. Γ’ Πατρών στη 

Δ.Ο.Υ. Α’ Πατρών, η οποία μετονομάζεται σε Δ.Ο.Υ. 

Πατρών.

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) 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 των 
παρ. 1 και 3 του άρθρου 6, των περ. αα’, ββ’, γγ΄ και εε’ της 
υποπαρ. θ΄ της παρ. 4 και των παρ. 1 και 5 του άρθρου 
14, των άρθρων 2, 7, 19, 26, 27 και 37 και των παρ. 1 έως 
και 5 του άρθρου 41 αυτού και

β) του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α΄133), 

γ) του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005, 
Α΄ 98) σε συνδυασμό με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 19 
του ν. 4389/2016 και της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 
4622/2019 (Α΄ 133).

2. Τις υπό στοιχεία αποφάσεις του Διοικητή της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων:

α) Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 «Οργανισμός 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» 
(Β΄ 4738) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων και ειδικότερα του άρθρου 48 αυτής, 
καθώς και του Παραρτήματος 1 «ΠΙΝΑΚΑΣ Δ.Ο.Υ.»,

β) Δ.ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 «Μεταβί-
βαση αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ειδικών 
Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εξου-
σιοδότηση υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών Διευ-
θύνσεων και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτοτελών 
Υπηρεσιών, καθώς και ορισμός Δευτερευόντων Διατα-
κτών Υπηρεσιών αυτής» (Β’ 12, 52, 234 και 1032),

γ) Δ.ΟΡΓ.Α 1119253 ΕΞ 2017/08-08-2017 (Β’ 2823 και 
3086) διαπιστωτική πράξη «Ορισμός των οργανικών 
μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(ΑΑΔΕ), οι οποίες αποτελούν χωριστές επιχειρησιακές 
μονάδες, ανεξαρτήτως υπεύθυνες για τη σύναψη συμβά-
σεων των ίδιων ή ορισμένων κατηγοριών αυτών, οι οποί-
ες πληρούν τα κριτήρια, τους όρους και τις προϋποθέ-
σεις των άρθρων 3 και 4 της υπ’ αρ. 75555/289/6-7-2017 
(Β΄ 2336) κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας 
και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονο-
μικών, τα οποία καθορίσθηκαν σύμφωνα με την παρ. 2 
του άρθρου 6 του ν. 4412/2016» (Α’ 147),

δ) Δ.ΟΡΓ.Α 1004039 ΕΞ 2022/14-01-2022 «Τροπο-
ποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/
23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανι-
σμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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(B’4738), ως προς την ανακατανομή οργανικών θέσεων 
προσωπικού της ΑΑΔΕ, μεταξύ κλάδων αυτής και καθο-
ρισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού της ΑΑΔΕ, 
μεταξύ των Υπηρεσιών αυτής» (Β΄142).

3. Το Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1017181 ΕΞ 2022/01-03-2022 
έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οι-
κονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της ΑΑΔΕ, καθώς και την 
υπό στοιχεία ΔΟΔ ΑΑΔΕ Δ 1114327ΕΞ2021/22-12-2021 
(Α.Δ.Α. 62ΜΧ46ΜΠ3Ζ-ΚΩ7) απόφαση του Διοικητή της 
ΑΑΔΕ, περί ανάληψης υποχρέωσης.

4. 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 δι-
ατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 
του ν. 4389/2016 και τις υπ΄αρ. 39/3/30.11.2017 αποφά-
σεις (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 Δημοσίων Εσόδων».

5. Την ανάγκη ανακαθορισμού της ημερομηνίας συγ-
χώνευσης της Δ.Ο.Υ. Γ’ Πατρών στη Δ.Ο.Υ. Α’ Πατρών, η 
οποία μετονομάζεται σε Δ.Ο.Υ. Πατρών.

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης, προκαλείται επιπλέον δαπάνη συνολικού ύψους 
έως τριάντα έξι χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (36.500€) σε 
βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) του τρέχοντος έτους, απο-
φασίζουμε:

Α. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1091529 
ΕΞ 2021/19-10-2021 απόφαση «Τροποποίηση της υπό 
στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (B’4738) 
απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ ”Οργανισμός της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)”, ως προς τη 
συγχώνευση των Δ.Ο.Υ. Γ’ Πατρών και Νέας Ιωνίας Βόλου, 
Α’ – Β’ τάξεως, στις Δ.Ο.Υ. Α’ Πατρών, η οποία μετονομά-
ζεται σε Δ.Ο.Υ. Πατρών και Βόλου, Α’ τάξεως, αντίστοιχα, 
καθώς και των υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/
05-01-2017 (Β΄ 12, 52, 234 και 1032) και Δ.ΟΡΓ. Α 1081822 
ΕΞ 2020/10-07-2020 (Β΄ 2871) όμοιων αποφάσεων και 
της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1119253 ΕΞ 2017/08-08-2017 
(Β’ 2823 και 3086) διαπιστωτικής πράξης του Διοικητή 
της ΑΑΔΕ, ως προς τις αλλαγές που προκύπτουν από τις 
διατάξεις της πρώτης απόφασης, περί τροποποίησης 
του Οργανισμού της ΑΑΔΕ» (Β΄ 4984), όπως τροποποι-
ήθηκε με την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1111823 ΕΞ 2021/
14-12-2021 (Β΄6044) όμοια και ειδικότερα ανακαθορί-
ζουμε, από 14/03/2022 σε 09/05/2022:

α) την ημερομηνία συγχώνευσης της Δ.Ο.Υ. Γ’ Πατρών, 
Α’ – Β’ τάξεως, στη Δ.Ο.Υ. Α’ Πατρών, Α’ τάξεως, η οποία 
μετονομάζεται σε Δ.Ο.Υ. Πατρών.

β) την ισχύ των οριζομένων στις διατάξεις:
αα) της περ. Ι της υποπαρ. 1 της παρ. Α’ αυτής, καθώς 

και της υποπαρ. 2 της ίδιας παραγράφου, κατά το μέρος 
που αφορά στην ως άνω οργανωτική μεταβολή,

ββ) την υποπαρ. 1 της παρ. Β’ αυτής, κατά το μέρος 
που αφορά στην μετονομαζόμενη Δ.Ο.Υ. Πατρών και 
την Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Πάτρας, πλην των Υποδιευθύνσεων Α’ και 
Β’ αυτής.

Β. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι κατωτέρω υπό στοιχεία: 
α) Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 αποφάσεις 
(B’4738),

β) Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β’ 12, 52, 234 
και 1032) και 

γ) Δ.ΟΡΓ.Α 1004039 ΕΞ 2022/14-01-2022 (Β΄142), 
καθώς και η υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1119253 ΕΞ 2017/
08-08-2017 (Β΄2823 και 3086) διαπιστωτική πράξη.

Γ. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Μαρτίου 2022

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

   Ι

 Αριθμ. 650 (2)
Υπερωρίες μόνιμου προσωπικού δακοκτονίας 

έτους 2022 της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονο-

μίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενό-

τητας Χίου. 

 Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

  Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).

2. Το π.δ. 137/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Βο-
ρείου Αιγαίου» (Α’ 230).

3. Την υπ’ αρ. 63891/3921/18-10-2021 απόφαση Περι-
φερειάρχη Βορείου Αιγαίου, ορισμού Αντιπεριφερειαρ-
χών, ανάθεσης τομέων ευθύνης και μεταβίβασης αρμοδι-
οτήτων, στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (Υ.Ο.Δ.Δ. 908).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 3528/2007 «Κύ-
ρωση του κώδικα κατάστασης δημοσίων πολιτικών 
υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α’ 26).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).
6. Την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο 

του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σχετικά με την 
υπερωριακή εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού 
ωραρίου, σύμφωνα με τις οποίες ορίζεται ότι, ο αριθμός 
ωρών απογευματινής υπερωριακής με αμοιβή εργασίας 
δεν μπορεί να υπερβαίνει κατ’ ανώτατο όριο τις εκατό 
είκοσι (120) ώρες ανά υπάλληλο και ανά εξάμηνο του 
έτους, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης 
μεταξύ των δύο εξαμήνων.

7. Τις ανάγκες του προγράμματος Δακοκτονίας έτους 
2022 και την αναγκαιότητα που προκύπτει για την υπε-
ρωριακή απασχόληση από την φύση του αντικειμένου.

8. Ότι η διάρκεια των εργασιών δακοκτονίας ορίζεται 
από 1ης Μαρτίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου 
(υπ’ αρ. 123877/9-6-2005 κοινή απόφαση Υπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών - Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, Β΄ 775).

9. Την υπ’ αρ. 288/04-02-2022 απόφαση (ΑΔΑ: 
61Υ37ΛΩ-ΡΔΝ) του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λέσβου 
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Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για ορισμό υπευθύνων 
Δακοκτονίας έτους 2022 στην Π.Ε. Χίου.

10. Την υπ’ αρ. 79/02-12-2021 (ΑΔΑ: ΨΗΞΞ7ΛΩ-ΩΒΑ) 
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέ-
ρειας Βορείου Αιγαίου με την οποία εγκρίθηκε ο Προ-
ϋπολογισμός της Π.Ε. Βορείου Αιγαίου Οικονομικού 
έτους 2022.

11. Την υπ’ αρ. 3/31-01-2022 απόφαση του Περιφερει-
ακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για 
έγκριση έναρξης του Προγράμματος συλλογικής κατα-
πολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2022 στην 
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

12. Την υπ’ αρ. 7545/734/08-02-2022 βεβαίωση ύπαρ-
ξης πίστωσης του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης 
και Δημοσιονομικού ελέγχου της Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου.

13. Την υπ’ αρ. 10306/388/22-02-/2022 (ΑΔΑ: Ω2Γ-
Φ7ΛΩ-ΝΕ2) απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Π.Ε. 
Χίου για αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης για τη 
Δακοκτονία Χίου έτους 2022, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε:
1. Για τον Διευθυντή Δακοκτονίας, τον επόπτη Δακο-

κτονίας, τον λογιστή Δακοκτονίας και τον γραμματέα 
Δακοκτονίας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χίου υπερω-
ριακή εργασία τις απογευματινές ώρες εργάσιμων ημε-
ρών με αμοιβή, από τη δημοσίευση της παρούσας έως 
31-12-2022 ως ακολούθως:

α. Για τον Διευθυντή Δακοκτονίας μέχρι 200 ώρες 
β. Για τον επόπτη Δακοκτονίας μέχρι 200 ώρες
γ. Για τον λογιστή Δακοκτονίας μέχρι 200 ώρες
δ. Για τον γραμματέα Δακοκτονίας μέχρι 120 ώρες

2. Ο Διευθυντής Δακοκτονίας, ο επόπτης Δακοκτονίας, 
ο λογιστής Δακοκτονίας και ο γραμματέας Δακοκτονίας, 
οι οποίοι θα εφαρμόσουν το πρόγραμμα δακοκτονίας 
έτους 2022 είναι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότη-
τας Χίου και έχουν ορισθεί με την υπ’ αρ. 288/04-02-2022 
(ΑΔΑ: 61Υ37ΛΩ-ΡΔΝ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχης 
Π.Ε. Λέσβου Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

3. Με απόφαση του Διευθυντή Δακοκτονίας Χίου θα 
καθορίζονται οι μήνες της ως άνω υπερωριακής απασχό-
λησης με αμοιβή και ο αριθμός των ωρών κατά μήνα για 
τον κάθε υπάλληλο, ανάλογα με τις ανάγκες εφαρμογής 
του προγράμματος δακοκτονίας.

4. Η απογευματινή υπερωριακή εργασία θα εκτελείται 
εργάσιμη ημέρα από τη λήξη του ωραρίου έως 10.00 μ.μ. 
Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της 
πραγματικής προσφοράς της προαναφερόμενης εργα-
σίας είναι ο Διευθυντής Δακοκτονίας Χίου στον οποίο 
υπάγονται οι απασχολούμενοι υπάλληλοι.

5. Η πληρωμή της υπερωριακής εργασίας θα βαρύ-
νει της πιστώσεις του Κ.Α. Εξόδων 0511 της Διεύθυν-
σης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περι-
φερειακής Ενότητας Χίου του φορέα 2295 Προστασία 
Ελαιοπαραγωγής, του προϋπολογισμού της Π.Ε. Χίου 
στην ελαιοκομική περιοχή της οποίας θα εφαρμοστεί 
το πρόγραμμα της δακοκτονίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Χίος, 28 Φεβρουαρίου 2022

Ο Αντιπεριφερειάρχης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΕΛΟΣ   
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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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