
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ6Α 1112903 ΕΞ 
2014/31-07-2014 απόφασης της Γενικής Γραμμα-
τέας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονο-
μικών «Μεταβίβαση εξουσιοδότησης υπογραφής 
“Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσό-
δων” στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύν-
σεων, Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημά-
των και Αυτοτελών Τμημάτων, καθώς και στους 
Υπευθύνους Αυτοτελών Γραφείων και Γραφείων 
της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Ειδικών Απο-
κεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων» (Β’ 2153 
και 2291).

2 Ολοκλήρωση  - οριστικοποίηση του κόστους και 
πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουρ-
γίας της επένδυσης της επιχείρησης «ΔΗΜΗΤΡΙ-
ΟΣ ΚΑΠΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε.- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑΣ  - ΜΕΤΑΛΛΟΤΥΠΙΑΣ» που 
υπήχθη στον ν. 4399/2016, στο καθεστώς ενισχύ-
σεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» των άρθρων 
37 έως 41 (Β’ κύκλος)».

3 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 130233/1992/
Π13/7/00002/Π/ν.  4399/2016/29-06-2021 (Β΄ 2967) 
απόφασης του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου με την 
οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή στον ν.  4399/2016 
επένδυσης της επιχείρησης «CUBIC ΜΟΝΟΠΡΟ-
ΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (υπό 
σύσταση), στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχει-
ρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχει-
ρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του ν. 4399/2016 
(Α’ κύκλος), για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου 
της με το κίνητρο της επιχορήγησης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1065203 ΕΞ 2022 (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ6Α 1112903 ΕΞ 

2014/31-07-2014 απόφασης της Γενικής Γραμμα-

τέας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονο-

μικών «Μεταβίβαση εξουσιοδότησης υπογραφής 

“Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσό-

δων” στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσε-

ων, Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων 

και Αυτοτελών Τμημάτων, καθώς και στους Υπευ-

θύνους Αυτοτελών Γραφείων και Γραφείων της 

Κεντρικής Υπηρεσίας και των Ειδικών Αποκε-

ντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της 

Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων» (Β’ 2153 

και 2291).  

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Κεφαλαίου Α’ 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) και 
ειδικότερα των υποπαρ. α’ και γ’ της παρ. 6, της περ. ββ’ 
της υποπαρ. θ’ της παρ. 4 και των παρ. 1 και 5 του άρ-
θρου 14, των άρθρων 2, 7 και των παρ. 2 έως και 5 του 
άρθρου 41 αυτού,

β) του άρθρου 81 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρο-
νισμό και την Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α’ 101),

γ) 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. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1112903 ΕΞ 2014/31-07-2014 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Υπουργείου Οικονομικών «Μεταβίβαση εξουσιοδότησης 
υπογραφής “Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 
Εσόδων” στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, 
Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτε-
λών Τμημάτων, καθώς και στους Υπευθύνους Αυτοτε-
λών Γραφείων και Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας 
και των Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών 
Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων» 
(Β’ 2153 και 2291).

3. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
α) από 12-05-2022 του Προϊσταμένου της Γενικής Δι-

εύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.)
β) από 12-05-2022 του Προϊσταμένου Διεύθυνσης 

Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ.Δ.Α.Δ.) της Γενι-
κής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης 
(Γ.Δ.Α.Δ.Ο.).

4. Την υπ’  αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουρ-
γικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσό-
δων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ.  18), 
σε συνδυασμό με το πρώτο εδάφιο 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 Συμβουλί-
ου 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).

5. Την ανάγκη τροποποίησης και συμπλήρωσης της 
υπό στοιχεία Δ6Α 1112903 ΕΞ 2014/31-07-2014 απόφα-
σης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, προκει-
μένου να ρυθμισθούν θέματα που αφορούν σε Ειδικές 
Αποκεντρωμένες και Περιφερειακές Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ 
και κυρίως, στα Ελεγκτικά Κέντρα (ΕΛ.ΚΕ.) Αττικής και 
Θεσσαλονίκης, τα οποία πρόκειται να λειτουργήσουν, 
από 29/7/2022, καθώς και στις Φορολογικές Περιφέρειες, 
λόγω της άσκησης εποπτείας και επί των ως άνω ΕΛ.ΚΕ., 
για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας αυτών.

6. 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:

Α. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ6Α 1112903 ΕΞ 
2014/31-07-2014 απόφαση της Γενικής Γραμματέας Δη-
μοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (Β’ 2153 
και 2291), ως κατωτέρω: 

i) αντικαθιστούμε την υποπαρ. 6 της παρ. Β’ του άρ-
θρου 4 «ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», ως εξής:

«6. Στους Προϊσταμένους των Φορολογικών Περιφε-
ρειών (Φ.Π.)

α) Αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας, στο εσω-
τερικό, για εκτέλεση υπηρεσίας ή για εκπαιδευτικούς 
σκοπούς (ως εκπαιδευτών ή εκπαιδευομένων), των Προ-
ϊσταμένων όλων των οργανικών μονάδων των Ελεγκτι-
κών Κέντρων (ΕΛ.ΚΕ.) και των Δημοσίων Οικονομικών 
Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), που ανήκουν στην εποπτεία τους.

β) Χορήγηση κανονικών και αναρρωτικών αδειών, 
καθώς και λοιπών αδειών, εκτός των περιπτώσεων που 

η εξουσιοδότηση υπογραφής μεταβιβάζεται, με την πα-
ρούσα, σε άλλο όργανο, των Προϊσταμένων των ΕΛ.ΚΕ. 
και των Δ.Ο.Υ. που ανήκουν στην εποπτεία τους, καθώς 
και παραπομπή αυτών στις Υγειονομικές Επιτροπές και 
διαδικαστικές ενέργειες για την άσκηση ένδικων μέσων, 
για θέματα σχετικά με τις γνωματεύσεις των παραπάνω 
Επιτροπών.

γ) Αποφάσεις σύστασης, συγκρότησης και ορισμού 
μελών Επιτροπών δαπανών αυτοκινήτων των ΕΛ.ΚΕ. και 
των Δ.Ο.Υ., που ανήκουν στην εποπτεία τους.»

ii Στο άρθρο 6 «ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΔΗ-
ΜΟΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Δ.Ο.Υ.) ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ, κατά λόγο αρμοδιότητας», αντικαθιστούμε:

αα) τον τίτλο αυτού, ως εξής:
«ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΚΕ-

ΝΤΡΩΝ (ΕΛ.ΚΕ), ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗ-
ΡΕΣΙΩΝ (Δ.Ο.Υ.), ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ, κατά λόγο αρμο-
διότητας».

ββ) την υποπαρ. θ της παρ. Α’ αυτού και προσθέτουμε 
νέα υποπαρ. ι), η οποία έπεται της υποπαρ. θ), ως εξής:

«θ) Ανάθεση εκτέλεσης υπηρεσίας σε υπάλληλο, εκτός 
του κτιρίου του ΕΛ.ΚΕ. ή της Δ.Ο.Υ. ή του Τελωνείου.

ι) Αποφάσεις διατήρησης ή καταστροφής εγγράφων 
και λοιπών στοιχείων των αρχείων της Υπηρεσίας» και

γγ) την υποπαρ. 5 της παρ. Β’αυτού, ως εξής:
«5. Στους Προϊσταμένους των Ελεγκτικών Κέντρων 

(ΕΛ.ΚΕ.)
Αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας, στο εσωτερικό, 

για εκτέλεση υπηρεσίας ή για εκπαιδευτικούς σκοπούς 
(ως εκπαιδευτών ή εκπαιδευομένων) στους υπαλλήλους 
της Υπηρεσίας».

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Δ6Α 1112903 ΕΞ 
2014/31-07-2014 (Β’ 2153 και 2291) απόφαση.

Γ. Η παρούσα απόφαση ισχύει από 29/07/2022.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2022 

 Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   

Ι

(2)
 Ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους και 

πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουρ-

γίας της επένδυσης της επιχείρησης «ΔΗΜΗΤΡΙ-

ΟΣ ΚΑΠΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε.- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑΣ - ΜΕΤΑΛΛΟΤΥΠΙΑΣ» που 

υπήχθη στον ν. 4399/2016, στο καθεστώς ενισχύ-

σεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» των άρθρων 

37 έως 41 (Β’ κύκλος).   

 Με την υπό στοιχεία 417981(1224)/Π03/7/00146/
Γ/ν. 4399/2016/18.07.2022 απόφαση του Εκτελεστικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, πιστο-
ποιείται η ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους 
και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυ-
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σης της επιχείρησης «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΠΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ 
Α.Β.Ε.Ε.- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑΣ - ΜΕΤΑΛ-
ΛΟΤΥΠΙΑΣ», που αναφέρεται στην Επέκταση δυναμικό-
τητας μονάδας κατασκευής λευκοσιδηρών δοχείων, στο 
Καλοχώρι του Δήμου Δέλτα του Νομού Θεσσαλονίκης, 
με τους εξής όρους:

1. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης είναι η 
4-6-2021.

2. Το συνολικό επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος της 
επένδυσης χρηματοδοτικής μίσθωσης οριστικοποιείται 
στο ποσό των δύο εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα πέ-
ντε χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ και εξήντα δύο 
λεπτών (2.195.920,62 €).

3. Το ύψος της ενίσχυσης με τη μορφή της επιδότη-
σης χρηματοδοτικής μίσθωσης ανέρχεται στο ποσό των 
ενός εκατομμυρίου διακοσίων επτά χιλιάδων επτακο-
σίων πενήντα έξι ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών 
(1.207.756,34 €), που αποτελεί ποσοστό 55,00% της συνο-
λικής ενισχυόμενης δαπάνης χρηματοδοτικής μίσθωσης.

4. Πληρείται ο όρος της παρ. 2 του άρθρου 6 της από-
φασης υπαγωγής περί διατήρησης των υφιστάμενων θέ-
σεων εργασίας (45,10 ΕΜΕ) και δημιουργίας των μισών 
τουλάχιστον νέων θέσεων εργασίας κατά τον χρόνο ολο-
κλήρωσης της επένδυσης (>0,50 ΕΜΕ), καθώς και του πο-
σοστού των πτυχιούχων στις νέες θέσεις εργασίας (100%).

Με την ίδια απόφαση εγκρίνεται η καταβολή επιδό-
τησης χρηματοδοτικής μίσθωσης μέχρι του ποσού του 
ενός εκατομμυρίου διακοσίων επτά χιλιάδων επτακο-
σίων πενήντα έξι ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών 
(1.207.756,34 €).

Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται Γνω-
μοδοτική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 27 και την 
παρ. 7 του άρθρου 85 του ν. 4399/2016 και της υπ’ αρ. 
503035/1373/2.1.2018 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Κεντρικής Μακεδονίας «Επανασύσταση της Περιφε-
ρειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 27 του 
ν. 4399/2016 και καθορισμός του τρόπου λειτουργίας 
της» (Β’ 378).

  Ο Εκτελεστικός Γραμματέας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ   

(3)
 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 130233/1992/

Π13/7/00002/Π/ν. 4399/2016/29-06-2021 (Β΄ 2967) 

απόφασης του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου με 

την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή στον ν. 4399/2016 

επένδυσης της επιχείρησης «CUBIC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩ-

ΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (υπό σύ-

σταση), στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρημα-

τικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων 

των άρθρων 59 έως 61 του ν. 4399/2016 (Α’ κύκλος), 

για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κί-

νητρο της επιχορήγησης.   

 Με την υπό στοιχεία 75002/2009/Π13/7/00002/Π/
18.7.2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαί-
ου, τροποποιείται η υπό στοιχεία 130233/1992/Π13/7/ 
00002/Π/ν.  4399/2016/29-06-2021/(Β΄2967) απόφαση 
Υπαγωγής στον ν. 4399/2016, της επένδυσης της «CUBIC 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
(υπό σύσταση) που αφορά στην Ίδρυση ξενοδοχείου 4* δυ-
ναμικότητας 10 δωματίων - 21 κλινών στον Ορνό Μυκόνου.

Η παρούσα τροποποίηση, αφορά στη Νομική μορφή 
και στην επωνυμία/διακριτικό τίτλο. 

Ήτοι:
Η Επωνυμία και η Νομική Μορφή της επιχείρησης είναι 

«CUBIC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕ-
ΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΊΝΗ-
ΤΩΝ» με δ.τ. «CUBIC HOTEL», με έδρα τον Ορνό Μυκόνου.

Ημερομηνία αλλαγής της Νομικής Μορφής: 
24/12/2019 (ημερομηνία σύστασης).

Για την τροποποίηση δεν απαιτείται γνωμοδότηση 
της Γνωμοδοτικής Επιτροπής βάσει του άρθρου 122 του 
ν. 4887/2022, και της υπ’ αρ. 32198/28-3-2022 υπουργι-
κής απόφασης «Σύσταση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
του άρθρου 122 του ν. 4887/2022 και καθορισμός του 
τρόπου λειτουργίας της» (Β’ 1471). 

 Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΟΥΒΑΡΗΣ   
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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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