
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση του άρθρου 115 ’’Καθορισμός ανώ-
τατων τιμών σε συγκεκριμένα σημεία πώλησης’’ 
της υπουργικής απόφασης υπ’  αρ. 91354 «Κω-
δικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας 
Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες 
ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (Β΄ 2983/2017).

2 Περαιτέρω εκχώρηση της εξουσιοδότησης υπο-
γραφής του Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. Περιστερίου.

3 Εξουσιοδότηση υπογραφής της Προϊσταμένης 
της Δ.Ο.Υ. Αγίου Νικολάου στην Προϊσταμένη του 
Τμήματος Εσόδων.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

4 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία Α.1121/
29.8.2022 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 4642).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 84429 (1)
   Τροποποίηση του άρθρου 115 ’’Καθορισμός ανώ-

τατων τιμών σε συγκεκριμένα σημεία πώλησης’’ 

της υπουργικής απόφασης υπ’ αρ. 91354 «Κω-

δικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας 

Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες 

ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (Β΄ 2983/2017). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-

τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης των κυβερνητικών 
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

2. Του ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς 
προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες δια-
τάξεις» (Α’ 173) και ιδίως του άρθρου 4 του ιδίου νόμου.

3. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 19 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

4. Του άρθρου 13 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώ-
δικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45).

5. Του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).

6. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομα-
σία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδι-
οτήτων τους. Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 
μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

7. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών (Α’ 121).

8. Tης υπ’ αρ. 91354/2017 υπουργικής απόφασης «Κω-
δικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊό-
ντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» 
(Β’ 2983)».

Β.
1. Την ανάγκη στήριξης της κοινωνίας και της επιχει-

ρηματικότητας καθώς και τη διασφάλιση της ομαλής 
λειτουργίας της αγοράς.

2. Το γεγονός ότι κατά το χρονικό διάστημα από τον 
Ιούλιο 2021 έως και τον Ιούλιο 2022 παρατηρήθηκε ση-
μαντική αύξηση του γενικού επιπέδου τιμών που επη-
ρεάζει το κόστος παραγωγής και κτήσης των ειδών που 
προσφέρονται από τα κυλικεία που λειτουργούν εντός 
σχολικών μονάδων και προσφέρονται στους κατανα-
λωτές με ρυθμισμένο ανώτατο όριο τιμής, σύμφωνα με 
τα δημοσιευμένα στοιχεία Ιουλίου 2022 της Ελληνικής 
Στατιστικής Υπηρεσίας και ειδικότερα των κωδικών 
COICOP5: 01113 «Ψωμί», 01114 «Άλλα προϊόντα αρτο-
ποιίας και ζαχαροπλαστικής», 01221 «Μεταλλικό - Αν-
θρακούχο νερό» και 01223 «Χυμοί φρούτων».

3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 83181/30-08-2022 εισήγη-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

7 Σεπτεμβρίου 2022 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4692

47681



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ47682 Τεύχος B’ 4692/07.09.2022

ση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αποφασίζουμε:

Η παρ. 4 του άρθρου 115 «Καθορισμός ανώτατων τι-
μών σε συγκεκριμένα σημεία πώλησης» του Κεφαλαίου 
12 «ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣ-
ΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ», της υπ’ αρ. 91354/2017 «Κωδικοποίηση 
Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Πα-
ροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (Β’ 2983) υπουρ-
γικής απόφασης, τροποποιείται ως προς τις ανώτατες 
τιμές διάθεσης προϊόντων και αντικαθίσταται, ως εξής:

4. Για τα σημεία πώλησης (κυλικεία, αναψυκτήρια, κα-
ντίνες κ.λπ.), των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 
εντός των δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων (δημοτικών, 
γυμνασίων, λυκείων, ημερήσιων και νυχτερινών), όπως 
αυτά ρητά ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπό 
στοιχεία Υ1γ/Γ.Π./οικ 81025/27-08-2013 «Κανόνες υγιει-
νής σχολικών κυλικείων, καντινών (σταθερών), χώρων 
εστίασης εντός των σχολείων και καθορισμός των προ-
ϊόντων που διατίθενται από αυτά εντός δημοσίων και 
ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης» (Β’ 2135) υγειονομικής διάταξης, τα είδη 
που αναφέρονται στον Πίνακα 3, διατίθενται σε ανώτα-
τες προκαθορισμένες τιμές ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
Είδη στα οποία 

αναφέρεται η παρ. 4

ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

(συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α.)

α. Σάντουιτς ή τοστ 
από ψωμί ολικής άλεσης 
ή λευκό, με τυρί 
(με προσθήκη ή μη 
λαχανικών, τομάτας, 
ελαιολάδου και άλλων)

1,20

β. Σάντουιτς ή τοστ 
από ψωμί ολικής άλεσης 
ή λευκό με τυρί 
και γαλοπούλα 
(με προσθήκη ή μη 
λαχανικών, τομάτας 
ελαιολάδου και άλλων)

1,50

γ. Απλό αρτοσκεύασμα - 
Κουλούρι σησαμένιο 
ολικής άλεσης πλούσιο 
σε φυτικές ίνες ή λευκό, 
σε ατομική συσκευασία 
τουλάχιστον 
95 γραμμαρίων

0,60

δ. Τυρόπιτα - 
Πίτα λαχανικών 
σε ατομικές μερίδες 
των 140 γρ.

1,30

ε. Εμφιαλωμένο νερό 
των 500 ml, εγχώριο ή μη, 
εντός ή εκτός ψυγείου

0,40

Για τον καθορισμό των ανωτάτων τιμών πώλησης του 
Πίνακα 3, ελήφθησαν υπόψη τα κόστη κτήσης των εν 
λόγω ειδών, τα λειτουργικά έξοδα των επιχειρήσεων κα-

θώς και η επίτευξη ενός ικανοποιητικού καθαρού κέρ-
δους από τις επιχειρήσεις αυτές.

Τα ανωτέρω προσφερόμενα είδη υποχρεούνται να δι-
ατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις και τις συγκεκριμένες 
προδιαγραφές των άρθρων 7 και 9 της υπό στοιχεία Υ1γ/
Γ.Π./οικ 81025/2013 (Β’ 2135), όπως αυτή τροποποιήθηκε 
με την υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π./οικ 96605/2013 (Β’ 2800).

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Υπουργός 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Ι

Αριθμ. 23124 (2)
    Περαιτέρω εκχώρηση της εξουσιοδότησης υπο-

γραφής του Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. Περιστερίου. 

 H ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 16/1989 «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων 

Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και τοπικών γραφείων 
και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» (Α’ 6).

2. Το π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Α΄ 178).

3. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1126601 ΕΞ 2013/08-08-2013 
(Β΄ 2043) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 
Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης 
των Δ.Ο.Υ.».

4. Την υποπαρ. β’ της παρ. 6 του άρθρου 14 και τα άρ-
θρα 7 και 41 του ν. 4389/2016 «Σύσταση Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Α΄ 94).

5. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσί-
ων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

6. Το άρθρο 4 του ν. 4174/2013 «Μεταβίβαση αρμο-
διοτήτων, Ανάθεση καθηκόντων και Εξουσιοδότηση 
Υπογραφής».

7. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1065199 ΕΞ 2022/20.7.2022 
(Β’ 3886) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., με θέμα 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπο-
γραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολο-
γικής Διοίκησης».

8. Τις ανάγκες της υπηρεσίας για την ομαλή και εύρυθ-
μη λειτουργία της και την καλύτερη εξυπηρέτηση των 
φορολογουμένων.

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

Εκχωρούμε περαιτέρω την εξουσιοδότηση της υπο-
γραφής από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.: 
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α) “Με εντολή Διοικητή”:
1. στην Προϊσταμένη του Τμήματος Διοικητικής και 

Μηχανογραφικής Υποστήριξης, για όσα αναφέρονται 
στην περ. 2 του πίνακα της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1065199 
ΕΞ 2022/20.7.2022 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

2. Στην Προϊσταμένη του Τμήματος Εσόδων, για όσα 
αναφέρονται στις περ. 47 και 48 του πίνακα της υπό στοι-
χεία Δ.ΟΡΓ.Α 1065199 ΕΞ 2022/20.7.2022 απόφασης του 
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

3. Στην Προϊσταμένη του Τμήματος Δικαστικής και 
Νομικής Υποστήριξης για όσα αναφέρονται στις περ. 
54, 74, 76, 77, 84, 85 του πίνακα της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 
1065199 ΕΞ 2022/20.7.2022 απόφασης του Διοικητή της 
Α.Α.Δ.Ε.

β) “Με εντολή Προϊσταμένου”:
1. Στην Προϊσταμένη του Τμήματος Δικαστικού και 

Νομικής Υποστήριξης, για όσα αναφέρονται στις περ. 
91 και 92 του πίνακα της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1065199 
ΕΞ 2022/20.7.2022 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

2. Στην Προϊσταμένη του Τμήματος Συμμόρφωσης και 
Σχέσεων με τους φορολογούμενους, για όσα αναφέρο-
νται στην περ. 176 του πίνακα της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 
1065199 ΕΞ 2022/20.7.2022 απόφασης του Διοικητή της 
Α.Α.Δ.Ε.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Περιστέρι, 30 Αυγούστου 2022

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

Αριθμ. 14925 (3)
    Εξουσιοδότηση υπογραφής της Προϊσταμένης 

της Δ.Ο.Υ. Αγίου Νικολάου στην Προϊσταμένη του 

Τμήματος Εσόδων. 

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ειδικό-
τερα της εξουσιοδοτικής διάταξης της υποπαρ. β’ της 
παρ. 6 του άρθρου 14 του νόμου, σύμφωνα με την οποία 
υπογράφει την πράξη ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., του 
άρθρου 7 και του άρθρου 41 αυτού,

β) του άρθρου 4 του ν. 4174/2013 (Α’ 170),
γ) της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 

(Β’ 968) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

2. Την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1065199 ΕΞ 2022/20.7.2022 
(Β’ 3886) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 

και εξουσιοδότηση υπογραφής ’’Με εντολή Διοικητή’’ σε 
όργανα της Φορολογικής Διοίκησης», σε συνδυασμό με 
τις διατάξεις της υποπαρ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 41 
του ν. 4389/2016.

3. Την ανάγκη της εύρυθμης λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. Αγί-
ου Νικολάου σε συνδυασμό με τη βέλτιστη και ταχύτερη 
εξυπηρέτηση των φορολογουμένων.

4. 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:

Την περαιτέρω εξουσιοδότηση υπογραφής από την 
Προϊσταμένη της Δ.Ο.Υ. στην Προϊσταμένη του Τμήματος 
Εσόδων, όπως παρακάτω:

1. Τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας μηνιαίας 
ισχύος που χορηγείται για είσπραξη χρημάτων ή για με-
ταβίβαση ακινήτου, στην:

Μπαχλιτζανάκη Ζαχάρω του Δημητρίου, Προϊσταμένη 
Τμήματος Εσόδων.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτής, θα υπο-
γράφει αντί αυτής η Χατζηδάκη Γεωργία του Ιωάννη, 
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος.

2. Τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας μηνι-
αίας ισχύος, αν υφίστανται οφειλές σε αναστολή ή το 
αποδεικτικό εκδίδεται με τον όρο της παρακράτησης 
για είσπραξη χρημάτων ή το αποδεικτικό εκδίδεται για 
μεταβίβαση ακινήτου και υφίστανται ληξιπρόθεσμες 
ρυθμισμένες οφειλές, στην:

Μπαχλιτζανάκη Ζαχάρω του Δημητρίου, Προϊσταμένη 
Τμήματος Εσόδων.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτής, θα υπο-
γράφει αντί αυτής η Χατζηδάκη Γεωργία του Ιωάννη, 
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Άγιος Νικόλαος, 2 Σεπτεμβρίου 2022 

Η Διευθύντρια 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΙΓΚΡΗ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(4)
      Στην υπό στοιχεία Α.1121/29.8.2022 απόφαση του 

Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, 
που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
(Β’ 4642), στη σελίδα 47046, στη β’ στήλη, στον 17ο στί- 
χο, εκ των άνω, διορθώνεται:

το εσφαλμένο: 
«της παρ. 1 του άρθρου 7, του άρθρου 14», 
στο ορθό: 
«του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14».

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)   
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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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