
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Διαδικασία επιβολής κυρώσεων, σύμφωνα με το 
άρθρο 54Η του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασί-
ας (Κ.Φ.Δ.) και του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, 
κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων αυτών.

2 Κατ’ εξαίρεση χορήγηση εξουσιοδότησης στον 
Βρεφονηπιακό Σταθμό Κερατσινίου, χωρικής 
αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής  - Περι-
φερειακής Ενότητας Πειραιά, προκειμένου να 
διενεργήσει αυτοτελώς τις διαδικασίες ανάδειξης 
προμηθευτών χορηγητών για τρόφιμα για το έτος 
2023.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. A. 1157  (1)
Διαδικασία επιβολής κυρώσεων, σύμφωνα με το 

άρθρο 54Η του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασί-

ας (Κ.Φ.Δ.) και του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, 

κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων αυτών.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Tου άρθρου 54 Η του Κώδικα Φορολογικής Διαδι-

κασίας (ν. 4174/2013, Α’ 170), όπως αυτό προστέθηκε με 
την παρ. 1 του άρθρου 173 του ν. 4972/2022 (Α’ 181), σε 
συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου αυτού,

β) του άρθρου 13 Α του ν. 2523/1997 «Διοικητικές και 
ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 179), σε συνδυασμό με το άρθρο 174 του 
ν. 4972/2022,

γ) του άρθρου 15Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδι-
κασίας,

δ) της υπό στοιχεία Α.1138/12.6.2020 κοινής απόφα-
σης του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Κα-
θορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της 

διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην 
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλ-
λου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξε-
ων του άρθρου 15 Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β’ 2470),

ε) της υπό στοιχεία Α.1171/3.8.2021 απόφασης του 
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Διασύνδεση των Φορολογικών 
Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) με το Πληροφο-
ριακό Σύστημα Φ.Η.Μ. της Α.Α.Δ.Ε. για την ηλεκτρονι-
κή διαβίβαση των δεδομένων των στοιχείων λιανικής 
πώλησης, που εκδίδονται μέσω αυτών, στην ψηφιακή 
πλατφόρμα myDATA» (Β’ 3596),

στ) της υπό στοιχεία Α.1166/16.7.2021 κοινής απόφα-
σης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της 
Α.Α.Δ.Ε. «Προσδιορισμός κατηγοριών υπόχρεων για την 
επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης της παρ. 8 του 
άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, του είδους του φορο-
λογικού ελέγχου στο πλαίσιο του οποίου επιβάλλεται 
το μέτρο της αναστολής λειτουργίας επαγγελματικής 
εγκατάστασης, το ειδικό πρόστιμο, η ειδική χρηματική 
κύρωση και κάθε ειδικότερου θέματος» (Β’ 3193),

ζ) της υπό στοιχεία Α.1169/2021 απόφασης του Διοικη-
τή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός του τρόπου, των διαδικασι-
ών και των οργάνων για την εφαρμογή του άρθρου 13Α 
του ν. 2523/1997, για την αναστολή λειτουργίας επαγγελ-
ματικής εγκατάστασης, την επιβολή της ειδικής χρηματι-
κής κύρωσης και του ειδικού προστίμου από τα όργανα 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β’ 3294),

η) των παρ. 9 και 13 του άρθρου 12 του ν. 4308/2014 
«Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 251),

θ) 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),

ι) του άρθρου 38 του ν.  2873/2000 «Φορολογικές 
ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 285), 

ια) του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 «Αποκατάσταση 
φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδια-
φυγής και άλλες διατάξεις» (Α’ 58).

2. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23.10.2020 
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσί-
ων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).
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3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’ 181).

4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου Κυβέρ-
νησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α’ 121).

5. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργών» (Β’ 2901).

6. Την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο 
Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

7. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 Πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμμα-
τέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό 
με το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 41 του 
ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) 
απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και 
την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17.01.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέ-
ωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων».

8. Την ανάγκη παροχής, επιπλέον, πρόσθετου χρόνου 
για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων ως προς την 
εκπλήρωση της υποχρέωσης ηλεκτρονικής διαβίβασης 
δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, 
που εκδίδονται μέσω φορολογικού ηλεκτρονικού μη-
χανισμού (ΦΗΜ).

9. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπο-
λογισμού του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και του 
Προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε., αποφασίζουμε:

1. Δεν επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 54Η του 
ΚΦΔ και του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, για μη δι-
αβίβαση στοιχείων εσόδων λιανικής από Φορολογικό 
Ηλεκτρονικό Μηχανισμό (ΦΗΜ), εφόσον η επιχείρηση 
δεν εκδίδει στοιχεία λιανικής από τον ΦΗΜ αυτόν.

2. Κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων 
του άρθρου 54Η του ΚΦΔ και του άρθρου 13Α του 
ν. 2523/1997, για μη διαβίβαση στοιχείων εσόδων λια-
νικής από Φορολογικό Ηλεκτρονικό Μηχανισμό (ΦΗΜ), 
όσες οντότητες είναι υπόχρεες σε χρήση ΦΗΜ και δεν 
έχουν διαβιβάσει στοιχεία λιανικής από τις 31.10.2022 
έως τις 30.11.2022, λαμβάνουν ειδοποίηση μέσω μη-
νύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ανάρτησης 
στην εφαρμογή e- Κοινοποιήσεις της ψηφιακής πύλης 
myAADE (myaade.gov.gr) περί μη διαβίβασης, αναλυ-
τικά για κάθε ΦΗΜ από τον οποίο δεν έχουν διαβιβα-
στεί στοιχεία λιανικής. Με το μήνυμα αυτό καλούνται 
να συμμορφωθούν με τη σχετική υποχρέωσή τους, 
εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημέρα 
της αποστολής του. Σε περίπτωση εμπρόθεσμης συμ-
μόρφωσης με τη σχετική υποχρέωση, δεν επιβάλλονται 
οι κυρώσεις των ανωτέρω άρθρων για μη διαβίβαση 
στοιχείων λιανικής από 31.10.2022 μέχρι την εκπνοή 
της προθεσμίας αυτής. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης 
συμμόρφωσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις των ανω-
τέρω άρθρων μόνο για το διάστημα μετά την εκπνοή 

της προθεσμίας αυτής και μέχρι την ημερομηνία συμ-
μόρφωσης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός της 
ως άνω προθεσμίας, οι κυρώσεις επιβάλλονται για μη 
διαβίβαση στοιχείων λιανικής από 31.10.2022 και μέχρι 
το χρόνο διαπίστωσης της μη διαβίβασης.

3. Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, 
παραβάσεις μη διαβίβασης που διαπράττονται από 
1.12.2022 και μετά επισύρουν τις κυρώσεις του άρθρου 
54Η του ΚΦΔ και του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, χωρίς 
την προηγούμενη αποστολή ειδοποίησης από την Α.Α.Δ.Ε.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2022

Ο Υφυπουργός Οικονομικών
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Διοικητής 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 

Ι

   Αριθμ. απόφ. 2467/2022 (2)
Κατ’ εξαίρεση χορήγηση εξουσιοδότησης στον 

Βρεφονηπιακό Σταθμό Κερατσινίου, χωρικής 

αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής - Περι-

φερειακής Ενότητας Πειραιά, προκειμένου να 

διενεργήσει αυτοτελώς τις διαδικασίες ανάδει-

ξης προμηθευτών χορηγητών για τρόφιμα για 

το έτος 2023. 

 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-

κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α’ 87) και ιδίως το άρθρο 176.

2. Τον ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυ-
ξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, 
Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (Α’ 85).

3. Τον ν.  4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (Α’ 147).

4. Τον ν. 4483/2017 «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονι-
σμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας 
των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης - Αποχέτευσης 
(Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λει-
τουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - 
Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο 
Πολιτών και άλλες διατάξεις» (Α’ 107) και συγκεκριμένα 
το άρθρο 26, όπου αναφέρεται ότι: «Οι οικείες περιφέρει-
ες μπορούν κατ’ εξαίρεση να εξουσιοδοτούν τα νομικά 
πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ιδρύματα της χωρικής 
τους αρμοδιότητας να διενεργούν αυτοτελώς τις διαδι-
κασίες ανάδειξης προμηθευτών - χορηγητών των ειδών 
της παρούσας παραγράφου, κατόπιν έγκρισης σχετικού 
αιτιολογημένου αιτήματος της οικείας περιφέρειας από 
το Υπουργό Εσωτερικών».
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5. Το π.δ.  145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας 
Αττικής» (Α’ 238) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 
37419/13479/08-05-2018 απόφαση του Συντονιστή 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Έγκριση της 
121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης - επικαιρο-
ποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Αττικής» (Β’ 1661).

6. Την υπ’ αρ. 178/2021 (ΑΔΑ: ΩΖ8Μ7Λ7-Σ1Χ) απόφα-
ση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί έγκρι-
σης προγράμματος προμηθειών - παροχής υπηρεσιών 
της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022.

7. Την υπ’ αρ. 179/2021 (ΑΔΑ: 660Ι7Λ7-Ξ7Χ) απόφαση 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί έγκρισης 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικονομι-
κού έτους 2022, η οποία επικυρώθηκε με την υπ’ αρ. 
169047/30-12-2021 απόφαση της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής.

8. Την υπ’ αρ. 1/2022 (ΑΔΑ: ΩΔΠΞ7Λ7-ΚΞ7) απόφαση 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί συγκρό-
τησης - εκλογής Προεδρείου Περιφερειακού Συμβουλί-
ου Αττικής, η οποία επικυρώθηκε με την υπ’ αρ. 5160/ 
14-01-2022 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής.

9. Την υπ’ αρ. 2/2022 (ΑΔΑ: 63957Λ7-ΓΜ8) απόφαση 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί εκλογής 
τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, η οποία επικυρώθη-
κε με την υπ’ αρ. 5164/14-01-2022 απόφαση της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

10. Την υπ’ αρ. 499022/02-09-2019 απόφαση του Πε-
ριφερειάρχη Αττικής «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και 
Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής/
Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων» (Υ.Ο.Δ.Δ 688).

11. Την υπ’ αρ. 809239/26-8-2022 (Υ.Ο.Δ.Δ 764) από-
φαση του Περιφερειάρχη Αττικής, περί παράτασης 
της θητείας των Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας 
Αττικής.

12. Την υπ’ αρ. 450172/20-5-2022 απόφαση του Πε-
ριφερειάρχη Αττικής «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε 
Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους, στον 
Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής της 
Περιφέρειας Αττικής και Παροχή εξουσιοδότησης υπο-
γραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Εκτελεστικό 
Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, σε Προϊσταμένους 
Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Αυτοτελών Διευ-

θύνσεων της Περιφέρειας Αττικής και σε Προϊσταμένους 
Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουρ-
γίας της Περιφέρειας Αττικής» (Β’ 2697).

13. Την υπ’ αρ. 23612/11-01-2022 απόφαση του Πε-
ριφερειάρχη Αττικής «Ορισμός Προέδρου Οικονομικής 
Επιτροπής»  (Υ.Ο.Δ.Δ. 9).

14. Το υπ’ αρ. 819417/16-09-2022 έγγραφο της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πειραιώς και Νήσων της Δημόσιας 
Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.Υ.Π.Α.) του Υπουργείου Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με το οποίο ζητείται η 
έγκριση ποσοτήτων και προϋπολογισμών που αφορούν 
στην προμήθεια τροφίμων του Β.Ν.Σ. Κερατσινίου αρμο-
διότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πειραιώς και 
Νήσων της Δ.ΥΠ.Α. για χρονικό διάστημα έντεκα (11) 
μηνών εντός του οικονομικού έτους 2023.

15. Το γεγονός ότι η υπηρεσία παραμένει υποστελε-
χομένη παρά τον αυξημένο όγκο υποθέσεων που έχει 
να διαχειριστεί.

16. Την υπ’ αρ. 2170/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΙ37Λ7-ΛΥΡ) απόφα-
ση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, 
με την οποία αποφασίστηκε η υποβολή αιτήματος προς 
το Υπουργείο Εσωτερικών για την κατ’ εξαίρεση εξου-
σιοδότηση του Βρεφονηπιακού Σταθμού Κερατσινίου, 
χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής - Περι-
φεριακής Ενότητας Πειραιά, προκειμένου να διενεργή-
σει αυτοτελώς τις διαδικασίες ανάδειξης προμηθευτών 
χορηγητών για τρόφιμα για το έτος 2023.

17. Την υπ’ αρ. 70580/18-10-2022 (ΑΔΑ: ΨΒ1Θ46ΜΤΛ6 - 
ΕΛΔ) απόφαση Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών, με την οποία εγκρίθηκε το αίτημα της 
υπ’ αρ. 2170/2022 απόφασης. 

18. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνης σε βάρος του προϋπολογισμού της Περιφέρεις 
Αττικής, αποφασίζει:

Την κατ’ εξαίρεση χορήγηση εξουσιοδότησης στον 
Βρεφονηπιακό Σταθμό Κερατσινίου, χωρικής αρμοδι-
ότητας της Περιφέρειας Αττικής - Περιφερειακής Ενό-
τητας Πειραιά, προκειμένου να διενεργήσει αυτοτελώς 
τις διαδικασίες ανάδειξης προμηθευτών χορηγητών για 
τρόφιμα για το έτος 2023.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 1 Νοεμβρίου 2022

Ο Πρόεδρος 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΠΠΑΣ   
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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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