
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1006/ 
31.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Διαδικα-
σία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορο-
λογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων 
και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρη-
ματικής Δραστηριότητας» (Β’ 19).

2 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης στα 
ΚΔΑΠ του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Φλώρινας για το β’ εξά-
μηνο έτους 2022.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Α. 1134 (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1006/ 

31-12-2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα 

της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Δι-

αδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθ-

μού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής 

Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής 

Επιχειρηματικής Δραστηριότητας» (Β’ 19).

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 10 και 11 του ν. 4174/2013 (Α’ 170),
β) του Κεφ. Α’ 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) και ειδικότερα της παρ. 1 
του άρθρου 7, του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,

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),

δ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1065199 ΕΞ 2022/ 
20-07-2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε 
όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» (Β’ 3886).

2. Τις υπό στοιχεία:
α) ΠΟΛ 1006/31-12-2013 απόφαση του Γενικού Γραμ-

ματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Δι-
αδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φο-
ρολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων 
και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής 
Δραστηριότητας» (Β’ 19),

β) ΠΟΛ 1123/30-04-2014 απόφαση του Γενικού Γραμ-
ματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Με-
ταβολή της διεύθυνσης κατοικίας, των στοιχείων του 
δελτίου αστυνομικής ταυτότητας καθώς και των προσω-
πικών στοιχείων των φορολογουμένων, με ηλεκτρονικές 
διαδικασίες» (Β’ 1220),

γ) Α.1213/10-09-2021 απόφαση του Διοικητή της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Μεταβολή στοιχεί-
ων και διακοπή εργασιών επιχείρησης φυσικών προσώ-
πων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων με τη 
χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών» (Β’ 4272),

δ) Α.1054/21-04-2022 απόφαση του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός 
της διαδικασίας και λοιπών ζητημάτων για την ψηφιακή 
υποβολή αιτημάτων μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής 
Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων “Τα Αιτήματά μου”» (Β’ 2154).

3. Την υπ’ αρ. 1 της 20-01-2016 πράξη του Υπουργι-
κού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμ-
ματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου 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 τις αποφάσεις υπ’ αρ. 
39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκη-
σης της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-01-2020 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανα-
νέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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4. Την ανάγκη μείωσης της επισκεψιμότητας στις ΔΟΥ, 
στο πλαίσιο τόσο της λήψης μέτρων προστασίας της 
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19, όσο και της ποιοτικότερης και 
με περισσότερη διαφάνεια εξυπηρέτησης των φορολο-
γουμένων από τις ΔΟΥ.

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
Τροποποιούμε την υπό στοιχεία ΠΟΛ 1006/31-12-2013 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματεί-
ας Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία και δικαιολογητικά 
Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/
Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Δι-
ακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας» (Β’ 19), ως 
ακολούθως:

1. Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρ-
θρου 3 αντικαθίστανται ως εξής:

«Σε περίπτωση μεταβολής ενός ή περισσοτέρων στοι-
χείων της παραπάνω δήλωσης, υποβάλλεται η ίδια δήλω-
ση, ως μεταβολή, με την αναγραφή μόνο των στοιχείων 
που έχουν μεταβληθεί καθώς και τα απαιτούμενα ανά 
περίπτωση δικαιολογητικά.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση θανάτου το έντυπο 
Δ210 υποβάλλεται προς την αρμόδια ΔΟΥ από συγγενή 
ή άλλο τρίτο πρόσωπο.».

2. Η παρ. 1 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής: 
«Οι δηλώσεις της παρούσας υποβάλλονται αποκλει-
στικά μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και 
Διαχείρισης Αιτημάτων της ΑΑΔΕ «Τα Αιτήματά μου» 
για όσες διαδικασίες είναι ενταγμένες στην Εφαρμογή. 
Σημειώνεται πως η υποβολή αιτήσεων ή δηλώσεων 
για διαδικασίες που είναι ενταγμένες στην ψηφιακή 
πύλη myAADE (myaadegov.gr), βάσει των υπό στοιχεία 
ΠΟΛ 1123/30-04-2014 (Β’ 1220) και Α.1213/10-09-2021 
(Β’ 4272) αποφάσεων, γίνεται αποκλειστικά από τη συ-
γκεκριμένη ψηφιακή πύλη.

Σε περιπτώσεις που κατά την είσοδο στις ανωτέρω 
ψηφιακές υπηρεσίες με τη χρήση των κωδικών TAXISnet 
δεν επιτρέπεται η υποβολή αιτήματος λόγω προβλήμα-
τος στα στοιχεία Μητρώου, εμφανίζεται ενημερωτικό 
μήνυμα για την εξυπηρέτηση του φορολογουμένου με 
αυτοπρόσωπη παρουσία από την αρμόδια ΔΟΥ. Σε πε-
ριπτώσεις τεχνικής αδυναμίας υποβολής του αιτήματος 
μέσω των ανωτέρω ψηφιακών υπηρεσιών λόγω δυσλει-
τουργίας του πληροφοριακού συστήματος της ΑΑΔΕ ή 
σε περιπτώσεις διαδικασιών που δεν είναι ενταγμένες 
στις ανωτέρω ψηφιακές υπηρεσίες, τα αιτήματα απο-
στέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με 
υπηρεσία ταχυμεταφοράς ή υποβάλλονται στην αρμό-
δια Υπηρεσία με αυτοπρόσωπη παρουσία.

Ειδικά για τη διαδικασία της απόδοσης ΑΦΜ σε φυσικά 
πρόσωπα, κατοίκους ημεδαπής ή αλλοδαπής, η υποβολή 
της σχετικής δήλωσης και των αντίστοιχων δικαιολογη-
τικών πραγματοποιείται σε οποιαδήποτε ΔΟY. Αν η ΔΟΥ 
στην οποία υποβάλλεται το αίτημα διαφέρει από τη ΔΟΥ 

της χωρικής αρμοδιότητας στην οποία υπάγεται το φυσι-
κό πρόσωπο βάσει της διεύθυνσης κατοικίας του, τότε η 
πρώτη αποδίδει ΑΦΜ για λογαριασμό της αρμόδιας ΔΟΥ 
του φορολογούμενου. Εξαιρούνται τα φυσικά πρόσωπα 
αλλοδαποί υπήκοοι τρίτων χωρών, κάτοχοι αδειών που 
εκδίδονται και ανανεώνονται από τις Υπηρεσίες Ασύλου 
και την Ελληνική Αστυνομία, αρμοδιότητας ΔΟΥ Α’ Αθη-
νών και ΙΓ’ Αθηνών καθώς και ΔΟΥ Δ’ Θεσσαλονίκης και Ε’ 
Θεσσαλονίκης, τα οποία υποβάλλουν τη σχετική δήλωση 
και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά στις ΔΟΥ που ορίζο-
νται, σύμφωνα με την απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ Δ.ΟΡΓ.Α 
1065199 ΕΞ 2022/20.07.2022 (Β’ 3886).

Τα φυσικά πρόσωπα, τόσο για τη διαδικασία της από-
δοσης ΑΦΜ, όσο και για τη διαδικασία της μεταβολής 
των ατομικών τους στοιχείων, δύνανται να κάνουν χρήση 
της Υπηρεσίας myAADElive πραγματοποιώντας βιντεο-
κλήση.

Ο φορολογούμενος φυσικό πρόσωπο που επιλέγει την 
υπηρεσία myAADEIive για να λάβει Αριθμό Φορολογικού 
Μητρώου ή να μεταβάλει τα στοιχεία του, επικοινωνεί με 
τη Φορολογική Διοίκηση, κατόπιν ραντεβού, μέσω βι-
ντεοκλήσης. Η συνομιλία βιντεοσκοπείται και το αρχείο 
παραμένει για δέκα (10) έτη στη διάθεση της Φορολογι-
κής Διοίκησης, για λόγους απόδειξης ταυτοπροσωπίας 
σε περίπτωση ελέγχου.

Στην περίπτωση που οι δηλώσεις της παρούσας υπο-
βάλλονται από τρίτο πρόσωπο, υποβάλλεται και εξου-
σιοδότηση, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής 
του δηλούντος, είτε κατά τα οριζόμενα με την παρ. 1 του 
άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α’ 45), όπως ισχύει ή μέσω 
της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης 
(gov.gr) και επιδεικνύεται το στοιχείο ταυτότητας του 
εξουσιοδοτημένου προσώπου. Ειδικά για τις περιπτώ-
σεις συναλλαγής με πληρεξούσιο δικηγόρο για λογα-
ριασμό εντολέα του, δεν απαιτείται η ανωτέρω εξουσι-
οδότηση, αφού ως εξουσιοδότηση προς το πρόσωπο 
δικηγόρου ισχύει και αρκεί η νόμιμη προφορική εντολή 
που του δίδεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του 
Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013 - Α’ 208). Σε αυτές τις 
περιπτώσεις ωστόσο θα επιδεικνύεται και θα υποβάλλε-
ται αντίγραφο της δικηγορικής ταυτότητας.

Σε κάθε περίπτωση συναλλαγής με το φορολογούμε-
νο επαληθεύεται η εγκυρότητα του προσκομιζόμενου 
δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή της άδειας διαμονής 
από τις αντίστοιχες Βάσεις Δεδομένων που τηρούνται.».

Άρθρο 2
Ισχύς - Μεταβατικές Διατάξεις

1. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Με την έναρξη ισχύος της παρούσας κάθε προηγού-
μενη αντίθετη ως προς τα ανωτέρω οδηγία, εγκύκλιος ή 
διάταξη παύει να ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μοσχάτο, 5 Οκτωβρίου 2022

  Ο Διοικητής 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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    Αριθμ. 76 (2)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης στα 

ΚΔΑΠ του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Φλώρινας για το β’ 

εξάμηνο έτους 2022.

  TΟ ΔΙΟΙΚΗTΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 36 και 48 του Κώδικα Κατάστασης Δημο-

τικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007 - Α’ 143).
2. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων» (Α’ 176).

3. Το γεγονός ότι ο τομέας ευθύνης του Ν.Π.Δ.Δ. λόγω 
του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλ-
λικράτης» (Α’ 87) έχει αυξηθεί και δεν δύναται να αντα-
πεξέλθει η υπηρεσία στο από το νόμο προκαθορισμένο 
ωράριο εργασίας με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

4. Tην υπό στοιχεία 2/1015/ΔΕΠ/05-01-2016 εγκύκλιο 
του ΓΛΚ.

5. Το γεγονός ότι θα προβλεφθεί η ανάλογη πίστω-
ση στον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προ-
στασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού 
Δήμου Φλώρινας οικ. έτους 2022 για την αντιμετώπιση 
των δαπανών.

6. Τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες των ΚΔΑΠ του 
Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Φλώρινας.

7. Τον καθορισμό ωραρίου λειτουργίας των Κέντρων 
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) της υπη-
ρεσίας μας, 2ο Πειραματικό Σχολείο και 7ο Νηπιαγωγείο 
Φλώρινας (ΑΔΑ:99Α97ΛΨ-5ΟΔ), 8ο Νηπιαγωγείο 
(ΑΔΑ:67ΧΛ7ΛΨ-ΩΒΦ), Ειδικό Νηπιαγωγείο και Δημοτικό 
Σχολείο Φλώρινας (ΑΔΑ:9Β257ΛΨ-ΛΗΩ).

8. Το γεγονός ότι απαιτείται η λήψη απόφασης όσον 

αφορά στην καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης στα 
ΚΔΑΠ του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Φλώρινας για το έτος 2022.

Εισηγούμαστε την καθιέρωση εκατόν είκοσι (120) 
ωρών υπερωριακής εργασίας κατά εξάμηνο στους κά-
τωθι υπαλλήλους: Κωνσταντινίδου Ελένη του Χρήστου, 
ΠΕ Νηπιαγωγών με βαθμό Α’ που αμείβεται με τις αποδο-
χές του 16ου ΜΚ και Χατζόγλου Γεωργία του Ανδρέα, ΠΕ 
Νηπιαγωγών με βαθμό Α’ που αμείβεται με τις αποδοχές 
του 7ου ΜΚ για το διάστημα από Οκτώβριο 2022 έως 
και Δεκέμβριο του 2022, για την απασχόλησή τους στα 
ΚΔΑΠ του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγ-
γύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, ως 
διδάσκουσες, αποφασίζει ομόφωνα:

1.α. Εγκρίνουμε την καθιέρωση εκατόν είκοσι (120) 
ωρών υπερωριακής εργασίας κατά εξάμηνο στις Κων-
σταντινίδου Ελένη του Χρήστου, ΠΕ Νηπιαγωγών με 
βαθμό Α’ που αμείβεται με τις αποδοχές του 16ου ΜΚ 
και Χατζόγλου Γεωργία του Ανδρέα, ΠΕ Νηπιαγωγών με 
βαθμό Α’ που αμείβεται με τις αποδοχές του 7ου ΜΚ για 
το διάστημα από Οκτώβριο 2022 έως και Δεκέμβριο του 
2022, για την απασχόλησή τους στα ΚΔΑΠ του Ν.Π.Δ.Δ. 
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού 
και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, ως διδάσκουσες.

β. Η απασχόλησή της πέραν του υποχρεωτικού ωραρί-
ου θα βεβαιώνεται από τον Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ.

γ. Η αποζημίωση για την αναφερόμενη εργασία καθο-
ρίζεται με βάση τις διατάξεις του ν. 4354/15 (Α’ 176) όπως 
ισχύει κάθε φορά, σε βάρος του Κ.Α. 15-6012 με τίτλο 
«Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσι-
μες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 
αμοιβές».

Τις περαιτέρω ενέργειες αναθέτει στον Πρόεδρο του 
Δ.Σ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί και στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Φλώρινα, 5 Οκτωβρίου 2022

Ο Πρόεδρος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ    
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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,




