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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 1674/20/974480 (1)
   Απονομή της ηθικής αμοιβής του ΕΠΑΙΝΟΥ στον 

μόνιμο πολιτικό υπάλληλο ΧΑΛΚΙΑ Βασίλειο του 

Δημητρίου (Α.Γ.Μ.: 47156), κατηγορίας ΔΕ κλά-

δου Διοικητικού Λογιστικού με βαθμό Α΄.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 61 και 62 του ν. 3528 (Α΄ 26) «Κύρωση 

του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητι-
κών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύει.

β) Του ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής 
Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενι-
κής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προ-
στασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμο-
διότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας 
του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 73), όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει.

γ) Του π.δ. 178/2014 (Α΄ 281) «Οργάνωση Υπηρεσιών 
της ΕΛ.Α.Σ.», ως ισχύει.

δ) Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119), όπως ισχύει.

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

στ) Της υπ’ αρ. ΓΔΟΕΣ/1/4/679/6.8.2019 κοινής από-
φασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προ-
στασίας του Πολίτη «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Δη-
μόσιας Τάξης στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 545).

ζ) Της υπ’ αρ. ΓΔΟΥΕΣ/1/2/485/3.4.2020 απόφασης του 
Υπουργού και του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού και Υφυπουργού 
Προστασίας του Πολίτη επί θεμάτων Ελληνικής Αστυ-
νομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα». (Β΄ 1362).

2. Το υπ’ αρ. 6704/19/2627614/9.12.2019 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας, με το οποίο προτείνει 
όπως απονεμηθεί η Ηθική Αμοιβή του ΕΠΑΙΝΟΥ στον 
εν θέματι πολιτικό υπάλληλο.

3. Την υπ’ αρ. 14/12.3.2020 σύμφωνη γνωμοδότηση 
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πολιτικών Υπαλλήλων 
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αποφασίζουμε:

Απονέμουμε στον μόνιμο πολιτικό υπάλληλο ΧΑΛΚΙΑ 
Βασίλειο του Δημητρίου (Α.Γ.Μ.: 47156), κατηγορίας ΔΕ 
κλάδου Διοικητικού Λογιστικού με βαθμό Α', την ηθική 
αμοιβή του ΕΠΑΙΝΟΥ, για την εξαιρετική δραστηριότητα, 
το υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού, τη μεθοδικότητα, 
το ζήλο και την προθυμία που επέδειξε κατά την συμμε-
τοχή του στην 7η Πανελλήνια Έκθεση Άρτας, αναπτύσ-
σοντας καινοτόμες πρωτοβουλίες που δεν επιβάλλονταν 
από τα υπηρεσιακά του καθήκοντα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 12 Μαΐου 2020

Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

3 Ιουνίου 2020 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2138

22171



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ22172 Τεύχος B’ 2138/03.06.2020

Αριθμ. Α. 1119 (2)
    Παράταση υποβολής Συγκεντρωτικών Παραστα-

τικών Εφοδιασμού (ΣΠΕ) πλοίων.

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 10 παρ. 3 του ν. 438/1976 (Α' 256), όπως 

ισχύει.
2. Το άρθρο 27 του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα 

ΦΠΑ» (Α΄ 248), όπως ισχύει.
3. Το πέμπτο εδάφιο του άρθρου 40 του ν. 2960/2001 

(Α' 265).
4. Την υπ’ αρ. Τ.1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ απόφαση 

(Β' 516) και ιδίως το άρθρο 13 παρ. 1 αυτής.
5. Την υπ’ αρ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 κοι-

νή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυ-
πουργού Οικονομικών (Β΄ 130 και Β΄ 372) «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμ-
ματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομι-
κών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α της παρ. 
3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94).

6. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με την 
παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α΄94) και την 
υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Δι-
οίκησης της Α.Α.Δ.Ε. (ΥΟΔΔ 689) «Ανανέωση θητείας 
Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.».

7. Το Κεφάλαιο Α΄ του ν. 4389/2016 (Α’ 94) «Επείγουσες 
διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονο-
μικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και 
άλλες διατάξεις».

8. Την υπ’ αρ. Δ ΟΡΓ.Α 1036960/10.03.2017 (Α΄ 968) 
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων (A.A.Δ.Ε.)».

9. Την ανάγκη διασφάλισης της κατά το δυνατόν ομα-
λότερης διεξαγωγής των δραστηριοτήτων του εφοδια-
στικού κλάδου, στο πλαίσιο των εξαιρετικών περιστά-
σεων που αντιμετωπίζουν οι οικονομικοί φορείς και οι 
Τελωνειακές Αρχές που οφείλονται στη λήψη μέτρων 
περιορισμού εξάπλωσης της πανδημίας του κορονοϊού 
Covid-19.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προ-
ϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(A.A.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Τα Συγκεντρωτικά Παραστατικά Εφοδιασμού (ΣΠΕ) 

πλοίων του άρθρου 13 παρ. 1α) της υπ’ αρ. Τ. 1940/41/
14-04-2003 ΑΥΟΟ απόφασης (Β΄ 516) των μηνών Μαρτί-
ου, Απριλίου και Μαΐου 2020, δύναται να γίνονται δεκτά 
από τις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές εντός προθεσμίας 
τριών (3) μηνών από τη λήξη του μήνα εντός του οποίου 
πραγματοποιήθηκε ο εφοδιασμός.

2. Τα Συγκεντρωτικά Παραστατικά Εφοδιασμού (ΣΠΕ) 
πλοίων του άρθρου 13 παρ. 1α) της υπ’ αρ. Τ. 1940/41/ 
14-04-2003 ΑΥΟΟ απόφασης (Β΄ 516) των μηνών Ιανου-
αρίου και Φεβρουαρίου 2020, δύναται να γίνονται δεκτά 
από τις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές εντός του μηνός 
Ιουνίου 2020.

Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 

ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Μαΐου 2020 

Ο Διοικητής

Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ι

(3)
    Επιβολή πoλλαπλού τέλους για λαθρεμπορία 

καπνικών.

  Δυνάμει της υπ’ αρ. 184/15/2020 καταλογιστικής 
πράξης του Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τελωνεί-
ου Αθηνών που εκδόθηκε την 25.05.2020, σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 142 παρ. 2, 152 παρ. 1, 119Α 
παρ. 2 και 155 παρ. 2 εδ. ζ΄ του ν. 2960/2001 “Εθνικού 
Τελωνειακού Κώδικα”, αφορά λαθρεμπορία 72 πακέτων 
τσιγάρων, που διαπιστώθηκε την 04.06.2013 στον Βύ-
ρωνα Αττικής (σχετ. η με αριθμ. 1057/9/2/05-06-2013 
μηνυτήρια αναφορά του Τμήματος Ασφαλείας Βύρωνα), 
και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ. 5 του 
ιδίου ως άνω νόμου:

1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που 
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συ-
νολικό ποσό των διακοσίων σαράντα ενός ευρώ και 
είκοσι ενός λεπτών (241,21 €), εκ των οποίων Εισαγω-
γικός Δασμός 25,42 €, Φ.Π.Α. 48,61 € και Ειδικός Φόρος 
Κατανάλωσης 167,18 €.

2. Επιβλήθηκε στον MOHAMED JELAL του Mohamed 
και της Mariam, γεν. 01.01.1980 στη Συρία, κατ. Καλλι-
θέας, οδός Δημοσθένους 91-93 και νυν αγνώστου δια-
μονής, με Α.Φ.Μ: 140390935 πολλαπλό τέλος συνολικού 
ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), ήτοι το 
ελάχιστο σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 150 παρ. 1 
του ν. 2960/2001, το οποίο κατά την είσπραξή του υπό-
κειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%), σύμφωνα με τον Κώδικα 
περί Τελών Χαρτοσήμου.

Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται 
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστη-
ρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της 
δημοσίευσής της στο Φ.Ε.Κ.

  Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΑΧΑΒΑΣ
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(4)
    Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία .

 Με την υπ’ αρ. πρωτοκόλλου Τελωνειακής Παράβασης 
GRYP400500059-3/28-06-2019 Καταλογιστική Πράξη 
του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης του Γ΄ Τελωνείου 
Πειραιά, εκδοθείσα την 27-11-2019, από το ιστορικό 
της οποίας προκύπτει λαθρεμπορία (δήλωση ψευδούς 
δασμολογητέας αξίας με σκοπό την καταβολή μικρό-
τερων δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων) κατά παρά-
βαση του άρθρου 142 παρ. 2 και του άρθρου 155 και 
επόμενα του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδι-
κας», χαρακτηρίζεται ως υπαίτιος αυτής ο ZHU XIAOWEI 
του XUE, γεννηθείς την 01-04-1969, κάτοχος του αριθ. 
Μ062818 διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ. 146826802, αγνώστου 
διαμονής στην Ελλάδα και το εξωτερικό και επιβάλλονται 
σε αυτόν σύμφωνα με το άρθρο 150 παρ. 1, 2 και 3 του 
ιδίου ως άνω Νόμου, δασμοί και φόροι συνολικού ύψους 
22.291,16 ευρώ (είκοσι δύο χιλιάδες διακόσια ενενήντα 
ένα ευρώ και δεκαέξι λεπτά) και πολλαπλό τέλος ίσο με 
το τριπλάσιο των διαφυγόντων δασμών-φόρων, ήτοι 
66.873,48 ευρώ (εξήντα έξι χιλιάδες οκτακόσια εβδο-
μήντα τρία ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά) πλέον 2,4% 
Τ.Χ. και Ο.Γ.Α.

  Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ

Ι

(5)
    Επιβολή πολλαπλού τέλους στον Λιανό Πέτρο.

  Με την υπ’ αρ. 41/20-09-2019 καταλογιστική 
πράξη του Προϊσταμένου του Τελωνείου Καλα-
μάτας, επιβλήθηκε συνολικά πολλαπλό τέλος χι-
λίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00) πλέον Τ.Χ. + 
Ο.Γ.Α. 2,4% (1.500,00 Χ 2,4%) τριάντα έξι ευρώ
(36,00) για παράβαση των άρθρων 119Α παρ. 2 και 155 
παρ. 1 και 2 εδαφ. α΄ και ζ΄ του ν.2960/2001 «Εθνικός Τελω-
νειακός Κώδικας» το οποίο επιμερίστηκε ισομερώς στους 
δύο υπαιτίους. Στον Λιανό Πέτρο του Βασιλείου και της 
Άννας κάτοχος του υπ΄ αριθμ. AM 394765/18-02-2014  
Τ.Α. Κοζάνης Δ.Α.Τ., με ΑΦΜ 076787853 αγνώστου δια-
μονής, προσωπικά επτακόσια πενήντα ευρώ (750,00 €) 
πλέον Τ.Χ. + Ο.Γ.Α. 2,4% επί του πολλαπλού τέλους, δέκα 
οκτώ ευρώ (18,00 €) ήτοι συνολικό ποσό επτακόσια εξή-
ντα οκτώ ευρώ (768,00 €).

Ο ανωτέρω αναφερόμενος κηρύχθηκε δε αλληλέγγυα 
και εις ολόκληρον συνυπόχρεος για την καταβολή του 

συνόλου του επιβληθέντος πολλαπλού τέλους πλέον του 
Τ.Χ. + Ο.Γ.Α επί του πολλαπλού τέλους ήτοι για το συνο-
λικό ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00) πλέ-
ον Τ.Χ. +Ο.Γ.Α. 2,4% (1.500,00 Χ 2,4%) τριάντα έξι ευρώ 
(36,00) καθώς και για το σύνολο των καταλογισθέντων 
δασμών και λοιπών φόρων, συνολικού ποσού εκατόν 
είκοσι έξι ευρώ και εξήντα ένα λεπτών (126,61)€ και 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κατ΄ 
εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 152 
του ν. 2960/2001.

  Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΒΟΥΡΑΣ

Ι

(6)
    Αύξηση ωραρίου εργασίας υπαλλήλου κλάδου 

ΥΕ Καθαριότητας κτιρίων με σχέση εργασίας ιδι-

ωτικού δικαίου αορίστου χρόνου .

 Με την υπ’ αρ. 92/29.04.2020 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Πολυγύρου Ν. Χαλκιδικής, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του 
ν. 3852/2010 (Α΄ 87), του άρθρου 8 του ν. 4368/2016 
(Α΄ 21), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 
87 του ν.  4483/2017 (Α΄ 107), του άρθρου 225 του 
ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
το άρθρο 116 του ν. 4555/2018 (Α΄133) και της παρ. 1 
του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
ν. 4682/2020 (Α΄76):

Αυξάνεται το ωράριο εργασίας της υπαλλήλου ΑΝΝΑΣ 
ΠΑΛΙΟΥΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ κλάδου ΥΕ Καθαριότητας 
κτιρίων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου, από μερικής απασχόλησης σε πλήρη απασχό-
ληση σαράντα (40) ωρών/ εβδομάδα, κατόπιν της αριθμ. 
3542/11.03.2020 αίτησής της.

(Αριθμ. βεβ. Διεύθυνσης Οικονομικού του Δήμου Πο-
λυγύρου: 5807/21.05.2020).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης /Διεύθυνση Διοίκησης: 5414/21.05.2020).

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Τμήματος 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων 
Θεσσαλονίκης

ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΤΣΕΛΕΝΤΗ   
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*02021380306200004*

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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