
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 45970/11.07.2022 
(Β΄  3858) απόφασης περί Σύστασης Επιτροπής 
Παρακολούθησης και Παραλαβής για το έργο 
«Παροχή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών στο ΥΠ.ΕΣ. 
(τ. Εσωτερικών)».

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1124/
18-6-2015 (B’ 1196) απόφασης της Γενικής Γραμ-
ματέως Δημοσίων Εσόδων περί του καθορισμού 
της διαδικασίας εφαρμογής των διατάξεων του 
άρθρου 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικα-
σίας ν.  4174/2013 (Α’ 170) σχετικά με το Ετήσιο 
Πιστοποιητικό που εκδίδεται από ορκωτούς ελε-
γκτές λογιστές και ελεγκτικές εταιρείες εγγεγραμ-
μένους στο δημόσιο Μητρώο του ν.  4449/2017 
(Α΄ 7).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 52660  (1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 45970/11.07.2022 

(Β΄ 3858) απόφασης περί Σύστασης Επιτροπής 

Παρακολούθησης και Παραλαβής για το έργο 

«Παροχή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών στο ΥΠ.ΕΣ. 

(τ. Εσωτερικών)».

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του 

Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 45).

β. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

γ. Του άρθρου 221 του Γ’ μέρους του Βιβλίου I του 
ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ 
και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147).

δ. Του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, Λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133).

ε. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα», Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε 
σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 
(Α΄ 133).

στ. Του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εσωτερικών» (Α’ 180).

ζ. Του 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).

η. Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

θ. Του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

2. Την υπ’ αρ. 19232/20.3.2020 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών «Διορισμός της Γεωργίας Βαλατσού 
του Αθανασίου σε θέση Υπηρεσιακής Γραμματέως του 
Υπουργείου Εσωτερικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 221).

3. Την υπ’ αρ. 83174/23.7.2021 - 07/2021 Διακήρυξη 
(ΑΔΑΜ 21PROC009001156) Ηλεκτρονικού Ανοικτού δι-
αγωνισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
για σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο Παροχής Ταχυδρομικών 
Υπηρεσιών για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών για την 
κάλυψη αναγκών αγοραστών του Δημοσίου (Υπουργεία, 
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Αρχές.

4. Την υπ’ αρ. 83265/12.11.2021 απόφασης της Υπηρε-
σιακής Γραμματέως «Απόφαση ανάθεσης εκτελεστικής 
σύμβασης για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για 
τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών 
(τομέας Εσωτερικών) με την εταιρεία ’’ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ-
ΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.’’ για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από 
15-09-2021 έως 15-03-2022, σύμφωνα με τους όρους 
της αρ. 04/2019 εκτελεστικής σύμβασης» και της υπ’ αρ. 
1/2021/08-12-2021 εκτελεστικής Σύμβασης.

5. Την υπ’ αρ. 14918/27.12.2021 Κατακύρωση (ΑΔΑΜ 
22AWRD010123709 και ΑΔΑ Ψ7ΖΤ46ΜΤΛΡ- ΘΣ6) του 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αποτελεσμά-
των ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας 
σύναψης Συμφωνίας-Πλαίσιο διάρκειας τριών (3) ετών, 
Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών για κάλυψη ανα-
γκών Δημοσίων Υπηρεσιών (Υπουργεία, Αποκεντρωμέ-
νες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Αρχές), Διακήρυξη 07/2021.

6. Την υπ’ αρ. 16872/15.3.2022 απόφαση της Υπηρεσια-
κής Γραμματέως «Απόφαση ανάθεσης για τη σύναψη 6ης 
εκτελεστικής σύμβασης για την παροχή ταχυδρομικών 
υπηρεσιών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών (τομέας Εσωτερικών) με την εταιρεία 
’’ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.’’ για χρονικό διάστημα 
ενός (1) μήνα από 16-03-2022 έως 15-04-2022, σύμφωνα 
με τους όρους της αρ. 5/2018/13-032018 Συμφωνίας 
Πλαίσιο της Γεν. Γραμ. Εμπορείου και Προστασίας του 
Καταναλωτή (ΕΚΑΑ) του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης, 
η οποία παρατάθηκε με την με αριθ. Πρωτ.: 369706/
26-08-2021 (21AWRD009118402) απόφαση της Γεν. 
Γραμ. Εμπορείου και Προστασίας του Καταναλωτή» και 
της υπ’ αρ. 6/2022/15-03-2022 εκτελεστικής Σύμβασης.

7. Την υπό στοιχεία 08/ΓΓΕ/2022 Συμφωνία-Πλαίσιο 
(ΑΔΑΜ 22SYMV010250900) του Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων και του αναδόχου «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑ-
ΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.» διάρκειας τριών (3) ετών για κάλυψη 
αναγκών αγοραστών του Δημοσίου (Υπουργεία, Αποκε-
ντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Αρχές).

8. Την 6841/2022 από 14-06-2022 εκτελεστική σύμβα-
ση της υπό στοιχεία 08/ΓΓΕ/2022 Συμφωνίας- Πλαίσιο για 
την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών στο Υπουργείο 
Εσωτερικών.

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

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 45970/11.7.2022 (Β΄ 3858) 
απόφασης ως εξής:

«1. Συστήνουμε στο Υπουργείο Εσωτερικών (τ. Εσω-
τερικών) τριμελή (3μελή) Επιτροπή με αντικείμενο την 
παραλαβή των παρασχεθεισών ταχυδρομικών υπηρε-
σιών στο Υπουργείο Εσωτερικών (τ. Εσωτερικών), στα 
πλαίσια της ανωτέρω με (στοιχ. 5) 08/ΓΓΕ/2022 Σύμβα-
σης Συμφωνίας-Πλαισίου, καθώς και των εκτελεστικών 
Συμβάσεων που απορρέουν από την εν λόγω Σύμβαση 
Συμφωνία- Πλαίσιο και θα συναφθούν για λογαριασμό 
του Υπουργείου Εσωτερικών (τ. Εσωτερικών), από τη 
Γενική Γραμματεία Εμπορίου με τον ανάδοχο «ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.».

2. Η Επιτροπή συγκροτείται από υπαλλήλους που υπη-
ρετούν στο Υπουργείο, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, 
κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ, όλων 
των κλάδων/ειδικοτήτων.

3. Έργο της Επιτροπής είναι η παραλαβή όλων των 
παρασχεθεισών ταχυδρομικών υπηρεσιών στο Υπουρ-
γείο Εσωτερικών (τ. Εσωτερικών) από τα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.».

Η Επιτροπή παραλαμβάνει και τις ταχυδρομικές υπη-
ρεσίες που παρασχέθηκαν από 15-09-2021 έως και την 
έναρξη ισχύος της τρέχουσας εκτελεστικής σύμβασης, 
σύμφωνα με τα υπάρχοντα παραστατικά.

4. Η Επιτροπή αποφασίζει για κάθε θέμα που άπτεται 
των ανωτέρω Συμβάσεων και είναι αρμόδια και στην 

περίπτωση που υπάρξει επέκταση ή τροποποίηση της 
σχετικής Σύμβασης Συμφωνίας-Πλαισίου, καθώς και των 
αντίστοιχων εκτελεστικών Συμβάσεων.

5. Η Επιτροπή συνεδριάζει εντός και εκτός του κανονι-
κού ωραρίου λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών και 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών 
οργάνων.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής λήγει με την ορι-
στική παραλαβή του συνόλου των παρασχεθεισών τα-
χυδρομικών Υπηρεσιών στο Υπουργείο Εσωτερικών 
(τ. Εσωτερικών), στα πλαίσια της ανωτέρω Σύμβασης 
Συμφωνίας-Πλαισίου και των εκτελεστικών Συμβάσεων, 
και την έκδοση νεότερης όμοιας απόφασης.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Αυγούστου 2022

Η Υπηρεσιακή Γραμματέας

ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΛΑΤΣΟΥ

Ι

Αριθμ. Α.1113 (2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1124/

18-6-2015 (B’ 1196) απόφασης της Γενικής Γραμ-

ματέως Δημοσίων Εσόδων περί του καθορι-

σμού της διαδικασίας εφαρμογής των διατάξε-

ων του άρθρου 65Α του Κώδικα Φορολογικής 

Διαδικασίας ν. 4174/2013 (Α’ 170) σχετικά με το 

Ετήσιο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από ορκω-

τούς ελεγκτές λογιστές και ελεγκτικές εταιρεί-

ες εγγεγραμμένους στο δημόσιο Μητρώο του 

ν. 4449/2017 (Α΄ 7).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 4 του άρθρου 65Α του ν. 4174/2013 «Φο-

ρολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 170),
β) 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 μεταρρυθ-
μίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα των 
άρθρων 1, 2, 7, 13, 14, 17 και 41 αυτού,

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

δ) του άρθρου 68 του ν. 4172/2013 «Φορολογία Εισο-
δήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, 
του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 167),

ε) του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συ-
ναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 251),

στ) του ν. 4449/2017 «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετή-
σιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών κατα-
στάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου 
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 7),
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ζ) του ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των 
ανωνύμων εταιρειών» (Α’ 104), 

η) του ν. 3190/1955 «Περί εταιρειών περιορισμένης 
ευθύνης» (Α’ 91),

θ) του Μέρους Δεύτερου «Νέα Εταιρική Μορφή: Ιδι-
ωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» του ν. 4072/2012 «Βελ-
τίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική 
μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων 
ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α΄86),

ι) του Μέρους ΙΣΤ’ «Γενικό Εμπορικό Μητρώο» του 
ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 167),

ια) της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/
23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με θέμα «Οργανισμός της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

2. Την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/
31-7-2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιο-
τήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοι-
κητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» (Β’ 2743).

3. Την υπ’ αρ. 1/20.1.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμ-
βουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατά-
ξεις 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 
υπ’ αρ. 5294 ΕΞ 2020/17.1.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουρ-
γού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

4. Το υπ’ αρ. 2101 ΟΙΚ/21.07.2022 έγγραφο της Επιτρο-
πής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων.

5. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχεία 
ΠΟΛ.1124/18-6-2015 (B’ 1196) απόφασης της Γενικής 
Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων λόγω τροποποιήσεων 
της συναφούς νομοθεσίας.

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο
Τροποποιούμε την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1124/18-6-2015 

(B’ 1196) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων 
Εσόδων ως εξής:

1. Η παρ. 1 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«Το ’’Ετήσιο Πιστοποιητικό’’ που προβλέπεται στο άρ-

θρο 65A του ν. 4174/2013 (Α’ 170), αφορά τις ανώνυμες 
εταιρείες, τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, τις ιδιω-
τικές κεφαλαιουχικές εταιρείες και τα υποκαταστήματα 
αλλοδαπών επιχειρήσεων, των οποίων οι ετήσιες οικονο-
μικές καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά, βάσει γενι-
κών ή ειδικών διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας, από 
ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και ελεγκτικές εταιρείες που 
είναι εγγεγραμμένοι στο δημόσιο Μητρώο του ν. 4449/
2017 (Α’ 7). Το πιστοποιητικό αυτό είναι προαιρετικό 
για τις ανωτέρω εταιρείες και επιχειρήσεις και εκδίδεται 
μετά από έλεγχο για την εφαρμογή των φορολογικών 
διατάξεων που διενεργείται από τα ως άνω πρόσωπα 
και ελεγκτικές εταιρείες.».

2. Στη σελ. 3 του Παραρτήματος II, ο πίνακας με τίτλο 
«Νομική Μορφή» αντικαθίσταται ως εξής:

Νομική Μορφή
Ανώνυμη Εταιρεία
Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία
Υποκατάστημα αλλοδαπής επιχείρησης

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Αυγούστου 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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