
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση εκπόνησης της Μελέτης αποκατάστα-
σης της δυτικής προσπέλασης της Ακροπόλεως, 
με δαπάνη του Κοινωφελούς Ιδρύματος “Αλέξαν-
δρος Σ. Ωνάσης”, προς το σκοπό δωρεάς της προς 
το Ελληνικό Δημόσιο.

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1029327 
ΕΞ 2022/05-04-2022 (Β’ 1702) απόφασης του Διοι-
κητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(ΑΑΔΕ), ως προς τον ανακαθορισμό του χρόνου 
έναρξης λειτουργίας των Ελεγκτικών Κέντρων 
(ΕΛ.ΚΕ.) Αττικής και Θεσσαλονίκης και του Κέ-
ντρου Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) Θεσ-
σαλονίκης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής 
Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), καθώς και εν γένει την ισχύ 
των οριζομένων σε αυτήν.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 291992 (1)
Έγκριση εκπόνησης της Μελέτης αποκατάστα-

σης της δυτικής προσπέλασης της Ακροπόλεως, 

με δαπάνη του Κοινωφελούς Ιδρύματος “Αλέξαν-

δρος Σ. Ωνάσης”, προς το σκοπό δωρεάς της προς 

το Ελληνικό Δημόσιο.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, 

λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-

νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133),

β) του άρθρου 2Α του ν. 3316/2005 (Α’ 42), όπως προ-
στέθηκε με το άρθρο 29 του ν. 4014/2011 «Περιβαλλο-
ντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση 
αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλο-
ντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής» (Α’ 209),

γ) του ν. 4858/2021 "Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για 
την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολι-
τιστικής κληρονομιάς" (Α’ 220),

δ) των άρθρων 75-80 του ν.  4727/2020 «Ψηφιακή 
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθε-
σία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

ε) του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού» (Α’ 7), Διόρθωση Σφάλματος Α’ 158,

στ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α’ 133),

ζ) του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών 
… Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114),

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

θ) του π.δ. 97/1999 «Έργα συντήρησης και αναστήλω-
σης των μνημείων Ακρόπολης» (Α’ 104).

2. Την από 25.02.2022 Τέταρτη πρόσθετη πράξη της 
από 28.02.2020 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού 
Δημοσίου, του Κοινωφελούς Ιδρύματος “Αλέξανδρος Σ. 
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Ωνάσης” και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία 
«ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ».

3. Την υπ’ αρ. 460300/28.9.2021 (ΑΔΑ: 69684653Π4-
ΞΞ2) απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού, με την οποία εγκρίθηκε η πρόταση της Επιτροπής 
Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως σχετικά με την απο-
κατάσταση της δυτικής προσπέλασης της Ακρόπολης.

4. Το πρακτικό της υπ’ αρ. 11/17.12.2021 συνεδρίασης 
της Επιτροπής Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως.

5. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνεται η εκπόνηση Μελέτης αποκατάστασης της 
δυτικής προσπέλασης της Ακροπόλεως, με αποκλειστι-
κή δαπάνη του Κοινωφελούς Ιδρύματος “Αλέξανδρος Σ. 
Ωνάσης”, με σκοπό τη δωρεά της προς το Ελληνικό Δη-
μόσιο, άνευ ουδεμίας οικονομικής συμμετοχής, ανταλ-
λάγματος ή επιβάρυνσης αυτού.

2. Στο αντικείμενο της Μελέτης περιλαμβάνονται:
α) Τοπογραφική αποτύπωση και γεωμετρική τεκμηρίωση
β) Αρχιτεκτονική τεκμηρίωση
γ) Αρχιτεκτονική μελέτη (σε επίπεδο οριστικής) απο-

κατάστασης των εσφαλμένων παλαιότερων επεμβάσε-
ων και της διαμόρφωσης νέας πρόσβασης με χρήση 
διάσπαρτων αρχιτεκτονικών μελών που ανήκουν στη 
μαρμάρινη κλίμακα του 1ου αιώνα μ.Χ.

δ) Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη σε επίπεδο μελέτης 
εφαρμογής

ε) Στατική μελέτη που αφορά στην ευστάθεια των 
νέων κατασκευών σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής

στ) Υδραυλική μελέτη για την ελεγχόμενη απομάκρυν-
ση των ομβρίων και λήψη μέτρων προστασίας σε επίπε-
δο μελέτης εφαρμογής

ζ) Προμελέτη για την μηχανική υποστήριξη προσβα-
σιμότητας

3. Τα ανωτέρω θα εκπονηθούν σύμφωνα με το 
π.δ. 97/1999 (Α’ 104), την υπ’ αρ. 460300/28.9.2021 
(ΑΔΑ: 69684653Π4-ΞΞ2) απόφαση της Υπουργού 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατόπιν της ομοφώνου 
γνωμοδοτήσεως του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμ-
βουλίου, τις σχετικές προδιαγραφές της εφαρμοστέας 
νομοθεσίας για κάθε κατηγορία μελετών και τις τε-
χνικές προδιαγραφές, όπως αυτές εγκρίθηκαν κατά 
την 11η/17.12.2021 συνεδρίαση της Επιτροπής Συντή-
ρησης Μνημείων Ακροπόλεως, και με τη συνδρομή 
και επίβλεψη της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων 
Ακροπόλεως, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλεως 
Αθηνών, της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασι-
κών Αρχαιοτήτων και της Διεύθυνσης Αναστήλωσης 
Αρχαίων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, όπου απαιτηθεί.

4. Ο έλεγχος, η έγκριση και η παραλαβή της Μελέτης 
θα πραγματοποιηθεί από την Διεύθυνση Αναστήλωσης 
Αρχαίων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Συντή-
ρησης Μνημείων Ακροπόλεως και θετική γνωμοδότηση 
του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, σύμφωνα με 
το άρθρο 50 του ν. 4858/2021 (Α’ 220) και το άρθρο 5 του 
π.δ. 97/1999 (Α’ 104).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 21 Ιουνίου 2022

Η Υπουργός
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ 

Ι

   Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1054165 ΕΞ 2022 (2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1029327 

ΕΞ 2022/05-04-2022 (Β’ 1702) απόφασης του Δι-

οικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό-

δων (ΑΑΔΕ), ως προς τον ανακαθορισμό του 

χρόνου έναρξης λειτουργίας των Ελεγκτικών 

Κέντρων (ΕΛ.ΚΕ.) Αττικής και Θεσσαλονίκης και 

του Κέντρου Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) 

Θεσσαλονίκης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολο-

γικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), καθώς και εν γένει την 

ισχύ των οριζομένων σε αυτήν.

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) 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) και 
ειδικότερα των παρ. 1 και 3 του άρθρου 6, των περ. αα’, 
ββ’, γγ’ και εε’ της υποπαρ. θ’ της παρ. 4 και των παραγρά-
φων 1 και 5 του άρθρου 14, των άρθρων 2 και 7 και των 
παρ. 1 έως και 5 του άρθρου 41 αυτού και

β) του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133),

2. Τις αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων, υπό στοιχεία:

α) Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 «Οργανισμός 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» 
(Β’ 4738) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων και ειδικότερα τα άρθρα 13, 35, 43, 45, 
47Α, 48, 76, 77 και 78 αυτής και το Παράρτημα 1 «ΠΙΝΑ-
ΚΑΣ Δ.Ο.Υ.», όπως διαμορφώθηκαν με την υπό στοιχεία 
Δ. ΟΡΓ. Α 1029327 ΕΞ 2022/05- 04-2022 (Β’ 1702) όμοια.

β) Δ.ΟΡΓ.Α 1003049 ΕΞ 2022/14-01-2022 «Τροποποίηση 
της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23- 10- 2020 
(Β’ 4738) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ “Οργανισμός 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)”, ως 
προς την ανακατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού 
της ΑΑΔΕ, μεταξύ κλάδων αυτής και καθορισμός των 
οργανικών θέσεων προσωπικού της ΑΑΔΕ, μεταξύ των 
Υπηρεσιών αυτής.» (Β’ 142).

3. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 
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41 του ν. 4389/2016 και τις υπ’ αρ. 39/3/30- 11-2017 
αποφάσεις (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης 
της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών, «Ανα νέωση 
της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων».

4. Την ανάγκη ανακαθορισμού του χρόνου έναρξης 
λειτουργίας των Ελεγκτικών Κέντρων (ΕΛ.ΚΕ.) Αττικής και 
Θεσσαλονίκης και των Κέντρων Βεβαίωσης και Είσπρα-
ξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) Αττικής και Θεσσαλονίκης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.).

5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης, δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος 
του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (ΑΑΔΕ), αποφασίζουμε:

Α. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1029327 
ΕΞ 2022/05-04-2022 απόφαση «Τροποποίηση της υπό 
στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφα-
σης του Διοικητή της ΑΑΔΕ “Οργανισμός της Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)” (Β’ 4738), ως προς 
τη σύσταση Ειδικής Αποκεντρωμένης Υπηρεσίας, με 
τίτλο “Κέντρο Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) Θεσ-
σαλονίκης” στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκη-
σης (Γ.Δ.Φ.Δ.), τη μετονομασία του “Κέντρου Είσπραξης 
Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής” της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης 
σε “Κέντρο Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) Αττικής” 
και τη σύσταση ενός (1) Τμήματος Εσόδων σε αυτό, τον 
ανακαθορισμό της ημερομηνίας έναρξης λειτουργίας και 
της δομής των Ελεγκτικών Κέντρων (ΕΛ.ΚΕ.) της Γ.Δ.Φ.Δ., 
την εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων των οργανικών μο-
νάδων αυτών, τον ανακαθορισμό της δομής και των 
αρμοδιοτήτων Δ.Ο.Υ. και των επιχειρησιακών στόχων 
και των αρμοδιοτήτων των Φορολογικών Περιφερειών 
της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και τροποποίηση 

της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1003049 ΕΞ 2022/14-01-2022 
(Β’ 142) όμοιας και ρύθμιση κάθε άλλου αναγκαίου σχε-
τικού θέματος» (Β’ 1702) και ειδικότερα ανακαθορίζουμε, 
από 27/06/2022 σε 29/07/2022:

α) τον χρόνο έναρξης λειτουργίας:
αα) των έξι (6) Περιφερειακών Ελεγκτικών Υπηρεσιών, 

επιπέδου Διεύθυνσης, με τίτλους «1ο Ελεγκτικό Κέντρο 
Αττικής (1ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής)», «2ο Ελεγκτικό Κέντρο Ατ-
τικής (2ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής)», «3ο Ελεγκτικό Κέντρο Αττικής 
(3ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής)», «4ο Ελεγκτικό Κέντρο Αττικής (4ο 
ΕΛ.ΚΕ. Αττικής)», «1ο Ελεγκτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης 
(1ο ΕΛ.ΚΕ. Θεσσαλονίκης)» και «2ο Ελεγκτικό Κέντρο 
Θεσσαλονίκης (2ο ΕΛ.ΚΕ. Θεσσαλονίκης)» της Γενικής 
Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) και

ββ) της Ειδικής Αποκεντρωμένης Υπηρεσίας, επιπέδου 
Διεύθυνσης, με τίτλο «Κέντρο Βεβαίωσης και Είσπραξης 
(ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) Θεσσαλονίκης» της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης,

β) την ημερομηνία μετονομασίας του Κέντρου Είσπρα-
ξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής της Γ.Δ.Φ.Δ. σε Κέντρο 
Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) Αττικής και

γ) την ημερομηνία ισχύος εν γένει των διατάξεων αυτής.
Β. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι κατωτέρω, υπό στοιχεία: 

α) Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Β’ 4738) απο-
φάσεις και β) Δ.ΟΡΓ.Α 1003049 ΕΞ 2022/14-01-2022 απο-
φάσεις (Β’ 142).

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 20 Ιουνίου 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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