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   Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./114/6028  (1)
Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας 

και Θρησκευμάτων.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 119 του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την 

Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων 
και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο 
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 - 2022 και 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 105), την παρ. 21 του άρθρου ενά-
του του ν. 4057/2012 (Α’ 54), την παρ. 2 του άρθρου 10 
και την παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α’ 40).

2. Το π.δ.  81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων 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 «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

3. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/1-3-2011 
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρω-

σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών 
για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων και των κριτη-
ρίων κατανομής προσωπικού (Β’ 323).

4. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ. ΕΓΚΡ./104/13657/
16.7.2020 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 
του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ.33/2006, η οποία τροποποιή-
θηκε με τις υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./148/16115/
5.10.2020, ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./46/οικ.8460/17.05.2021 και 
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ/9/215414/20.1.2022, όμοιες εγκριτικές 
αποφάσεις.

5. Τα υπό στοιχεία Φ.122.1/42711/Ζ2/13.04.2022 και 
Φ/43097/Ζ2/13.04.2022 έγγραφα του Υπουργείου Παι-
δείας και Θρησκευμάτων.

6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποί-
ησης του μονίμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δι-
καίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή 
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 
2 του ν. 4765/2021 (Α’ 6).

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατανο-
μής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή έξι (6) ατόμων, ως μέλη ΔΕΠ, ως εξής:
- ένα (1) άτομο, ως μέλος ΔΕΠ, στο Αριστοτέλειο Πα-

νεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
- ένα (1) άτομο, ως μέλος ΔΕΠ, στο Πανεπιστήμιο Μα-

κεδονίας,
- δύο (2) άτομα, ως μέλη ΔΕΠ, στο Εθνικό και Καποδι-

στριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
- ένα (1) άτομο, ως μέλος ΔΕΠ, στο Πανεπιστήμιο Κρή-

της,
- ένα (1) άτομο, ως μέλος ΔΕΠ, στο Ελληνικό Μεσογει-

ακό Πανεπιστήμιο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Απριλίου 2022

Ο Υπουργός

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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      Αριθμ. Α.1054  (2)
Καθορισμός της διαδικασίας και λοιπών ζητημά-

των για την ψηφιακή υποβολή αιτημάτων μέσω 

της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχεί-

ρισης Αιτημάτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-

σίων Εσόδων «Τα Αιτήματά μου».

  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 
(Α’ 94) και ειδικότερα των περ. ιθ’ έως και κβ’ της παρ. 2 
του άρθρου 2, του άρθρου 7, των παρ. 1 και 4 του άρ-
θρου 14, καθώς και των άρθρων 37 και 41, αυτού,

β) του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 170),

γ) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρο-
νικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

δ) του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45),

ε) του π.δ. 16/1989 «Κανονισμός λειτουργίας Δ.Ο.Υ. 
και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων 
αυτών» (Α’ 6),

στ) της 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 (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738).

2. Τις αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων, υπό στοιχεία: 

α) Α.1161/3.7.2020 «Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που 
εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ.» (Β’ 3020),

β) Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντο-
λή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» 
(Β’ 2743),

γ) Α.1137/11.6.2020 «Καθορισμός της διαδικασίας υπο-
βολής δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου, κοινοποίησης 
των πράξεων προσδιορισμού του φόρου και λήψης πι-
στοποιητικών των φορολογιών κεφαλαίου» (Β’ 2423),

δ) Α.1213/10.09.2021 «Μεταβολή στοιχείων και διακο-
πή εργασιών επιχείρησης Φυσικών Προσώπων και Νο-
μικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων με τη χρήση 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών» (Β’ 4272).

3. Την υπ’  αρ. 1/20-1-2016 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 του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 
41 του ν. 4389/2016 και την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της 
ΑΑΔΕ και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της 
θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

4. Την ανάγκη για τη ρύθμιση συγκεκριμένης διαδικασί-
ας για την ψηφιακή υποβολή αιτημάτων απευθυνόμενων 
στις Φορολογικές Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για την καλύτερη 
και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων.

5. 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:

Άρθρο 1
Ψηφιακή υποβολή αιτημάτων

1. Η Εφαρμογή Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης 
Αιτημάτων της ΑΑΔΕ «Τα Αιτήματά μου», η οποία είναι δι-
αθέσιμη μέσω της ψηφιακής πύλης «myAADE» (myaade.
gov.gr), εφεξής η Εφαρμογή, ορίζεται ως αποκλειστική 
διαδικασία για την ψηφιακή υποβολή στις Υπηρεσίες 
της Φορολογικής Διοίκησης που εντάσσονται στην 
Εφαρμογή, αιτημάτων για διεκπεραίωση των διαδικα-
σιών που έχουν ενταχθεί ή πρόκειται να ενταχθούν στην 
Εφαρμογή (υποβολή δηλώσεων στις Δ.Ο.Υ., κατάθεση 
δικαιολογητικών, αιτημάτων για έκδοση βεβαιώσεων/
πιστοποιητικών και λοιπών αιτημάτων).

2. Η αποστολή αιτημάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου (e-mail) εξακολουθεί να ισχύει μόνο για τις 
διαδικασίες και Υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης 
που δεν έχουν ενταχθεί στην Εφαρμογή μέχρι την έκ-
δοση της παρούσας και μέχρι την ένταξή τους σε αυτή.

3. Αιτήματα για τις διαδικασίες της παρ. 1 που υποβάλ-
λονται στις Υπηρεσίες της παρ. 1 μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (e-mail) θεωρούνται ως μη υποβαλλόμενα 
και δεν επιφέρουν κανένα έννομο αποτέλεσμα. Στις πε-
ριπτώσεις αποστολής αιτήματος μέσω μηνύματος ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου προς τις Υπηρεσίες της παρ. 1, 
ο φορολογούμενος ενημερώνεται μέσω αυτοματοποιη-
μένου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) 
για την υποχρέωση ψηφιακής υποβολής, αποκλειστικά 
μέσω της Εφαρμογής, των αιτημάτων για τις διαδικασίες 
που εντάσσονται σε αυτή.

4. Αιτήματα που αποστέλλονται μέσω της Εφαρμο-
γής για διαδικασίες που διεκπεραιώνονται αποκλειστικά 
μέσω ειδικών ψηφιακών εφαρμογών της ΑΑΔΕ ή δεν 
είναι ενταγμένες στην Εφαρμογή, δεν θα τυγχάνουν 
επεξεργασίας και θα αποστέλλεται απάντηση επί του 
αιτήματος μέσω της Εφαρμογής, με την οποία θα ενημε-
ρώνεται ο φορολογούμενος για την ορθή υποβολή του 
μέσω της αντίστοιχης ψηφιακής υπηρεσίας της ΑΑΔΕ ή 
με τους λοιπούς προβλεπόμενους τρόπους.

5. Διευκρινίζεται ότι για την διεκπεραίωση όλων των 
διαδικασιών που εντάσσονται στην Εφαρμογή, εξακο-
λουθεί να υφίσταται η δυνατότητα προσέλευσης των 
φορολογουμένων στις αρμόδιες Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ 
για αυτοπρόσωπη υποβολή αιτημάτων, καθώς και η 
αποστολή τους ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή 
με υπηρεσία ταχυμεταφοράς, με την επιφύλαξη τυχόν 
ειδικότερων προϋποθέσεων διεκπεραίωσης διαδικασιών 
μέσω αυτοπρόσωπης παρουσίας. Στις περιπτώσεις αυ-
τές, οι αρμόδιες Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ θα τα παραλαμβά-
νουν και θα τα πρωτοκολλούν, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 12 του ν. 2690/1999.
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Άρθρο 2 
Ταυτοποίηση χρηστών της Εφαρμογής

1. Για την είσοδο στην Εφαρμογή απαιτείται ταυτοποί-
ηση των στοιχείων του φορολογουμένου, με τη χρήση 
των κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας 
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (TAXISnet). Πριν 
την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήματος διατί-
θενται για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων στην 
αρχική οθόνη της Εφαρμογής εγχειρίδιο χρήσης αυτής 
και επικαιροποιημένος Οδηγός Διαδικασιών στον οποίο 
περιλαμβάνονται οι Υπηρεσίες που δέχονται αιτήματα 
μέσω της Εφαρμογής, οι διαδικασίες που έχουν ενταχθεί 
στην Εφαρμογή και οι αναγκαίες οδηγίες για τη διεκπε-
ραίωσή τους. Το αίτημα υποβάλλεται από τον ίδιο τον 
φορολογούμενο ή από πρόσωπο που τον εκπροσωπεί 
νόμιμα. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος επιθυμεί 
την υποβολή πολλαπλών αιτημάτων, υποβάλλει για κάθε 
διαδικασία χωριστό αίτημα με τα απαιτούμενα κατά πε-
ρίπτωση δικαιολογητικά.

2. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες, κατά την είσοδο 
στην Εφαρμογή με τη χρήση των κωδικών TAXISnet, δεν 
επιτρέπεται η υποβολή αιτήματος μέσω της Εφαρμογής 
(όπως π.χ. όταν ο ΑΦΜ είναι απενεργοποιημένος, ή όταν 
ο ΑΦΜ ανήκει σε θανόντα), εμφανίζεται ενημερωτικό 
μήνυμα για την εξυπηρέτηση του φορολογουμένου από 
την αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμί-
ας υποβολής του αιτήματος μέσω της Εφαρμογής, τα 
αιτήματα αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη 
επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς ή υποβάλλονται 
στην αρμόδια Υπηρεσία.

Άρθρο 3 
Παραλαβή ψηφιακών αιτημάτων, διαχείριση και 
διεκπεραίωση διαδικασιών

1. Ως ημερομηνία παραλαβής των αιτημάτων που 
υποβάλλονται ψηφιακά μέσω της Εφαρμογής θεωρεί-
ται η ημερομηνία υποβολής τους στην Εφαρμογή. Σε 
περίπτωση που το αίτημα αφορά σε διαδικασία για την 
οποία προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις προθεσμία 
για ενέργεια του φορολογούμενου, θεωρείται ότι αυτή 
έχει εμπροθέσμως λάβει χώρα εφόσον το αίτημα υπο-
βληθεί στην Εφαρμογή μέχρι το πέρας της τελευταίας 
ημέρας της καταληκτικής προθεσμίας.

2. Μετά την παραλαβή του αιτήματος ο φορολογού-
μενος λαμβάνει ενημέρωση με μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (e-mail) για τον μοναδικό αριθμό που 
έλαβε το αίτημά του στην Εφαρμογή, την χρέωσή του 
σε υπάλληλο και την απάντηση της αρμόδιας Υπηρε-
σίας σε αυτό. Σε περίπτωση που για τη διεκπεραίωση 
του αιτήματος του από την αρμόδια Υπηρεσία κρίνεται 

απαραίτητη η παρουσία του, ο φορολογούμενος ενη-
μερώνεται σχετικά.

3. Για τα αιτήματα που αφορούν σε διαδικασίες για 
τις οποίες κατά τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (Κώδικα 
Φορολογικής Διαδικασίας) ή ειδικές διατάξεις απαιτεί-
ται κοινοποίηση πράξης από τη φορολογική διοίκηση, 
όπως στην περίπτωση έκδοσης πράξης προσδιορισμού 
φόρου κατόπιν υποβολής δήλωσης, ακολουθείται η 
προβλεπόμενη από τον ΚΦΔ και τις ειδικές διατάξεις 
διαδικασία κοινοποίησης.

4. Υπενθυμίζεται ότι, από την έναρξη λειτουργίας της 
Εφαρμογής, τα αιτήματα, καθώς και οποιοδήποτε άλλο 
σχετιζόμενο με το υποβληθέν αίτημα έγγραφο (π.χ. δικαι-
ολογητικά), που λαμβάνονται μέσω της Εφαρμογής από τις 
αρμόδιες Υπηρεσίες δημιουργούν ήδη αυτόματα ψηφιακό 
φάκελο υπόθεσης, ο οποίος λαμβάνει μοναδικό αριθμό πρω-
τοκόλλου από το ενιαίο κεντρικό πρωτόκολλο της Εφαρμο-
γής και αρχειοθετείται ψηφιακά εντός αυτής. Συνεπώς, τα 
ανωτέρω δεν εκτυπώνονται, ούτε πρωτοκολλούνται μέσω 
του συστήματος ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου των Υπηρεσι-
ών (υποσύστημα πρωτοκόλλου του ΟΠΣ TAXIS, Ο.Π.Σ.Κ.Υ.- 
Livelink) ούτε αρχειοθετούνται σε έγχαρτη μορφή.

5. Έντυπα, των οποίων ο τύπος και το περιεχόμενο 
έχουν καθοριστεί με προγενέστερες αποφάσεις και μέσω 
της Εφαρμογής παρέχεται η δυνατότητα λήψης αυτών, 
μέσω υπερσυνδέσμων, σε τύπο διαφορετικό από αυτόν 
που είχε καθοριστεί με τις προγενέστερες αποφάσεις, 
ισχύουν ως αναρτώνται στην Εφαρμογή.

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

1. Η παρούσα απόφαση ισχύει για τα αιτήματα που 
υποβάλλονται ψηφιακά από 9/5/2022.

2. Από την παρούσα δεν θίγονται διαδικασίες, που δι-
ενεργούνται βάσει συγκεκριμένων διατάξεων του Κώδι-
κα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, του Κώδικα Πολιτικής 
Δικονομίας και λοιπών ειδικών νομοθετημάτων (αναφέ-
ρονται ενδεικτικά η διαδικασία υποβολής δηλώσεων 
τρίτου, η διαδικασία κοινοποίησης δικαστικών αιτήσεων, 
οι αιτήσεις του ν. 3869/2010 ή η διαδικασία επιβολής 
κατάσχεσης εις χείρας του Δημοσίου ως τρίτου).

3. Αιτήματα και δηλώσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι 
την έναρξη ισχύος της παρούσας και εκκρεμούν στις 
Φορολογικές Υπηρεσίες διεκπεραιώνονται με τις διαδι-
κασίες που ήδη προβλέπονται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Απριλίου 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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