
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης 
βεβαιωμένων οφειλών για τα φυσικά και νομικά 
πρόσωπα που επλήγησαν από τα έντονα καιρικά 
φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις) που εκδηλώ-
θηκαν στις 23 και 24/01/2023 στην Περιφερειακή 
Ενότητα Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μα-
κεδονίας.

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1038/14.3.2022 
απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Τρόπος υποβολής 
καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για δια-
σταύρωση πληροφοριών της παρ. 3 του άρθρου 
14 του ν. 4174/2013, για τα έτη 2021 και επόμενα 
(Α’ 170)» (Β’ 1475).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. Α.1025 (1)
Παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης 

βεβαιωμένων οφειλών για τα φυσικά και νομικά 

πρόσωπα που επλήγησαν από τα έντονα καιρικά 

φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις) που εκδηλώ-

θηκαν στις 23 και 24/01/2023 στην Περιφερεια-

κή Ενότητα Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 8 του ν. 1284/1982 «Ρύθμιση ορισμέ-

νων μισθολογικών, φορολογικών, δασμολογικών και 
δημοσιολογιστικών θεμάτων» (Α’ 114), με το οποίο, 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως σεισμοί, πλημμύ-
ρες ή άλλες θεομηνίες, εξουσιοδοτείται ο Υπουργός 
Οικονομικών με αποφάσεις του που δημοσιεύονται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως να παρατείνει: α) τις 
προθεσμίες καταβολής χρεών προς το Δημόσιο και 
Τρίτους που εισπράττονται από τις Δ.Ο.Υ. και β) τις 

προθεσμίες καταβολής δόσεων νομοθετικών ρυθμί-
σεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών 
στη Φορολογική Διοίκηση και μετά το πέρας του προ-
γράμματος ρύθμισης.

2. Την παρ. 5 του άρθρου πέμπτου του ν. 2275/1994 
«Κύρωση των από 31.12.1993 και 06.07.1994 πέντε δα-
νειακών Συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και 
της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες διατάξεις» (Α’ 238), 
με την οποία ο Υπουργός Οικονομικών, με αποφάσεις 
του που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε-
ως, δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών, πλημ-
μυρών ή άλλων θεομηνιών, από τις οποίες προκαλούνται 
σημαντικές ζημιές σε μεγάλο αριθμό φορολογουμένων, 
να αναστέλλει την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφει-
λών προς το Δημόσιο.

3. Τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/
2022, Α’ 190).

4. Τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, 
Α’ 206).

5. Τον ν.  4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την 
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» 
(Α’  94) και ιδίως το άρθρο 41.

6. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’ 181).

7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

8. Την υπό στοιχεία Υ2/9-7-2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού 
και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

9. Την υπ’ αρ. 339/18-07-2019 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Από-
στολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

10. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/
23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

11. Το υπό στοιχεία ΠΚΜ 68162/33/27-01-2023 αίτημα 
του Περιφερειάρχη Π.Ε. Πέλλας προς τον Υφυπουργό 
Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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12. Την υπό στοιχεία Α309/27-01-2023 (ΑΔΑ: 
6Δ3246NΠΙΘ-Ω7X) απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Πολιτικής Προστασίας.

13. Το από 07/02/2023 (10:07 π.μ.) ηλεκτρονικό μήνυ-
μα του Γραφείου Υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου 
Βεσυρόπουλου.

14. Το γεγονός ότι οι ισχυρές βροχοπτώσεις είχαν ως 
αποτέλεσμα να απορρυθμιστεί η κοινωνική και οικονο-
μική ζωή στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας.

15. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο
1. Παρατείνονται μέχρι και τις 24-07-2023 οι προθε-

σμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Κ.Ε.ΜΕ.
ΕΠ./Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π./ΚΕ.Β.ΕΙΣ. οφειλών των φυσικών και 
νομικών προσώπων και οντοτήτων με κύρια κατοικία ή 
έδρα ή εγκατάσταση στις Δημοτικές Κοινότητες Ραχώ-
νας, Δυτικού, Αθύρων και Αγριοσυκιάς της Δ.Ε. Πέλλας 
του Δήμου Πέλλας, στις Δημοτικές Κοινότητες Γαλα-
τάδων, Λιπαρού και Αγίου Γεωργίου της Δ.Ε. Μεγάλου 
Αλεξάνδρου, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελιών της Δ.Ε. 
Γιαννιτσών του Δήμου Πέλλας, στις Δημοτικές Κοινό-
τητες Ν. Ζωής, Άσπρου, Καλυβίων και Δάφνης της Δ.Ε. 
Σκύδρας του Δήμου Σκύδρας και στη Δημοτική Κοινό-
τητα Κρανέας της Δ.Ε. Μενηίδος του Δήμου Σκύδρας της 
Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας που λήγουν ή έληξαν από 23-01-2023 
μέχρι και 24-07-2023.

2. Για τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου 
οι δόσεις ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής κα-
ταβολής που λήγουν ή έληξαν από 23-01-2023 μέχρι 
και 24-07-2023, παρατείνονται μετά το πέρας του 
προγράμματος ρύθμισης. Η πρώτη δόση της ρύθμι-
σης από εκείνες τις δόσεις για τις οποίες χορηγείται 
παράταση καταβολής, καταβάλλεται την τελευταία 
εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της τελευταίας 
δόσης του προγράμματος ρύθμισης τμηματικής κατα-
βολής. Οι επόμενες παραταθείσες δόσεις καταβάλλο-
νται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων 
μηνών από την καταληκτική ημερομηνία καταβολής 
της πρώτης παραταθείσας. Η συνολική διάρκεια για 
τις ρυθμίσεις αυτές παρατείνεται κατά τους μήνες της 
χορηγηθείσας παράτασης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι 
όροι και προϋποθέσεις της εκάστοτε ρύθμισης τμη-
ματικής καταβολής.

3. Αναστέλλεται μέχρι και την 24-07-2023 η πληρωμή 
των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 23-01-2023 
οφειλών των προαναφερθέντων προσώπων και οντο-
τήτων.

4. Τυχόν καταβληθείσες προσαυξήσεις/τόκοι/επιβα-
ρύνσεις εκπρόθεσμης καταβολής που επιβλήθηκαν 
στις οφειλές των παρ. 1 και 2, από τις 23-01-2023 μέχρι 
την ημερομηνία ισχύος της παρούσας, επιστρέφονται 
ύστερα από σχετική αίτηση του φορολογούμενου στην 
αρμόδια υπηρεσία. Ρυθμίσεις που τυχόν απωλέσθηκαν 
από τις 23-01-2023 μέχρι την ημερομηνία ισχύος της 
παρούσας αναβιώνουν ύστερα από σχετική αίτηση του 

φορολογούμενου στην αρμόδια υπηρεσία προκειμένου 
εν συνεχεία αυτές να ενταχθούν στις διατάξεις της παρ. 2 
της παρούσας.

5. Παρατείνονται μέχρι και τις 19-07-2023 οι προθε-
σμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Κ.Ε.ΜΕ.
ΕΠ./Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π./ΚΕ.Β.ΕΙΣ. οφειλών των φυσικών και 
νομικών προσώπων και οντοτήτων με κύρια κατοικία ή 
έδρα ή εγκατάσταση στις Δημοτικές Κοινότητες Πέλλης 
και Νέας Πέλλας της Δ.Ε. Πέλλας, στις Δημοτικές Κοινότη-
τες Καριώτισσας, Παλαιφύτου, Δροσερού και Τριφυλλίου 
της Δ.Ε. Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη Δημοτική Κοινότητα 
Γιαννιτσών της Δ.Ε. Γιαννιτσών του Δήμου Πέλλας, στις 
Δημοτικές Κοινότητες Σκύδρας, Μαυροβουνίου, Ριζού, 
Σεβαστιανών, Λιτοχωρίου, Αρσενίου και Πετραίας της 
Δ.Ε. Σκύδρας, στις Δημοτικές Κοινότητες Ανύδρου, Κα-
λής, Προφήτου Ηλιού, Καλλιπόλεως, Μανδάλου της Δ.Ε. 
Μενηίδος του Δήμου Σκύδρας και στο Δήμο Αλμωπίας 
της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Περιφέρει-
ας Κεντρικής Μακεδονίας που λήγουν ή έληξαν από 
23-01-2023 μέχρι και 19-07-2023.

6. Για τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου 
οι δόσεις ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής κα-
ταβολής που λήγουν ή έληξαν από 23-01-2023 μέχρι 
και 19-07-2023, παρατείνονται μετά το πέρας του 
προγράμματος ρύθμισης. Η πρώτη δόση της ρύθμι-
σης από εκείνες τις δόσεις για τις οποίες χορηγείται 
παράταση καταβολής, καταβάλλεται την τελευταία 
εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της τελευταίας 
δόσης του προγράμματος ρύθμισης τμηματικής κατα-
βολής. Οι επόμενες παραταθείσες δόσεις καταβάλλο-
νται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων 
μηνών από την καταληκτική ημερομηνία καταβολής 
της πρώτης παραταθείσας. Η συνολική διάρκεια για 
τις ρυθμίσεις αυτές παρατείνεται κατά τους μήνες της 
χορηγηθείσας παράτασης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι 
όροι και προϋποθέσεις της εκάστοτε ρύθμισης τμη-
ματικής καταβολής.

7. Αναστέλλεται μέχρι και την 19-07-2023 η πληρωμή 
των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 23-01-2023 
οφειλών των προαναφερθέντων προσώπων και οντο-
τήτων της παρ. 5.

8. Τυχόν καταβληθείσες προσαυξήσεις/τόκοι/επιβα-
ρύνσεις εκπρόθεσμης καταβολής που επιβλήθηκαν 
στις οφειλές των παρ. 5 και 6, από τις 23-01-2023 μέχρι 
την ημερομηνία ισχύος της παρούσας, επιστρέφονται 
ύστερα από σχετική αίτηση του φορολογούμενου στην 
αρμόδια υπηρεσία. Ρυθμίσεις που τυχόν απωλέσθηκαν 
από τις 23-01-2023 μέχρι την ημερομηνία ισχύος της 
παρούσας αναβιώνουν ύστερα από σχετική αίτηση του 
φορολογούμενου στην αρμόδια υπηρεσία προκειμένου 
εν συνεχεία αυτές να ενταχθούν στις διατάξεις της παρ. 6 
της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 1 Μαρτίου 2023

Ο Υφυπουργός

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ   
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 Αριθμ. Α.1024 (2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1038/14.3.2022 

απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Τρόπος υποβολής κα-

ταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύ-

ρωση πληροφοριών της παρ. 3 του άρθρου 14 

του ν. 4174/2013, για τα έτη 2021 και επόμενα 

(Α’ 170)» (Β’ 1475). 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. 
α) Τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 14 του Κώδικα Φορο-

λογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206), εφεξής ΚΦΔ,
β) το άρθρο 15Α ΚΦΔ,
γ) την υπό στοιχεία Α.1138/12.06.2020 κοινή απόφαση 

του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός της 
έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας 
ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη 
Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου ανα-
γκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 15 Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β’ 2470),

δ) το Κεφάλαιο Α’ του μέρους Πρώτου του ν. 4389/
2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμ-
φωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών με-
ταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94).

2. Την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/
23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

3. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 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 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 στοι-
χεία 5294 ΕΞ 2020/17.01.2020 απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

4. Την υπό στοιχεία Α.1038/14.3.2022 απόφαση του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.) «Τρόπος υποβολής καταστάσεων φορολο-
γικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών της 
παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 4174/2013, για τα έτη 2021 
και επόμενα (Α’ 170)» (Β’ 1475).

5. Την ανάγκη παροχής πρόσθετου χρόνου για τη διευ-
κόλυνση των φορολογουμένων ως προς την εκπλήρωση 
της υποχρέωσης ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων 
στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για το ημε-
ρολογιακό έτος 2021.

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο-
λογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο
Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Α.1038/14.03.2022 

απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Τρόπος υποβολής 
καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύ-
ρωση πληροφοριών της παρ.  3 του άρθρου 14 του 
ν.  4174/2013, για τα έτη 2021 και επόμενα (Α’  170)» 
(Β’ 1475), ως ακολούθως:

1. Η προθεσμία διαβίβασης του ένατου εδαφίου 
της παρ. 1 ήτοι «31.03.2023» αντικαθίσταται από την 
«02.05.2023» και το εν λόγω εδάφιο διαμορφώνεται 
ως εξής: «Οι λήπτες των λογιστικών στοιχείων συναλ-
λαγών χονδρικής που αφορούν σε έξοδα τιμολόγησης 
και έσοδα αυτοτιμολόγησης, υποχρεούνται να διαβι-
βάσουν είτε αναλυτικά, είτε συγκεντρωτικά, ανά Α.Φ.Μ. 
αντισυμβαλλόμενου εκδότη, περιπτώσεις αποκλίσεων 
στα προαναφερόμενα διαβιβασθέντα δεδομένα, έως 
την 02.05.2023.».

2. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν 
από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2023

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,




