
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παράταση υποβολής Συγκεντρωτικών Παραστα-
τικών Εφοδιασμού (ΣΠΕ) πλοίων.

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1011/16-1-2020 
απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων «Απόσυρση από την χρήση 
μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανι-
σμών (ΦΗΜ), που έλαβαν άδεια καταλληλότη-
τας με βάση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1234/9-10-2002 
(Β΄  1362) και ΠΟΛ1135/26-10-2005 (Β΄  1592), 
εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέ-
τρων» (Β΄ 85), όπως ισχύει.

3 Επιβολή Φ.Π.Α. και πολλαπλών τελών στον MONSI 
AKKIL ALI του RAIHAN.

4 Επιβολή Φ.Π.Α. και πολλαπλών τελών στον MONSI 
AKKIL ALI του RAIHAN.

5 Επιβολή Φ.Π.Α. και πολλαπλών τελών στον MONSI 
AKKIL ALI του RAIHAN.

6 Επιβολή Φ.Π.Α. και πολλαπλών τελών στον MONSI 
AKKIL ALI του RAIHAN.

7 Επιβολή Φ.Π.Α. και πολλαπλών τελών στον MONSI 
AKKIL ALI του RAIHAN.

8 Επιβολή Φ.Π.Α. και πολλαπλών τελών στον MONSI 
AKKIL ALI του RAIHAN.

9 Επιβολή Φ.Π.Α. και πολλαπλών τελών στον MONSI 
AKKIL ALI του RAIHAN.

10 Επιβολή Φ.Π.Α. και πολλαπλών τελών στον MONSI 
AKKIL ALI του RAIHAN.

11 Επιβολή πολλαπλού τέλους στον (επ.) MUHAMAD 
(όν.) BESHERT ή BASHARAT του AKRAM, για 
παράβαση λαθρεμπορίας καπνικών.

12 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 
του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟ-
ΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, για το έτος 2021.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

    Αριθμ. A.1285 (1)
Παράταση υποβολής Συγκεντρωτικών Παραστα-

τικών Εφοδιασμού (ΣΠΕ) πλοίων. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Tην εξουσιοδοτική διάταξη του πέμπτου εδαφίου 

του άρθρου 40 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265).
2. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Τ.1940/41/14-4-2003 

απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
(Β΄ 516) και ιδίως της παρ. 1 του άρθρου 13 αυτής.

3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 438/
1976 (Α΄ 256).

4. Τις διατάξεις του άρθρου  27 του ν.  2859/2000 
«Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ» (Α΄ 248).

5. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων» 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 του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και 
του άρθρου 41 του νόμου αυτού.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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6. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 1/20-1-2016 Πράξης του 
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενι-
κού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ.  10 του 
άρθρου  41 του ν.  4389/2016 (Α΄  94), όπως ισχύουν, 
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 5294ΕΞ2020/17-1-2020 απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοι-
κητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

7. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 
ΕΞ2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» 
(Β΄ 968).

8. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 
2013/28-1-2013 κοινής απόφασης του Υπουργού και του 
Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημο-
σίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β΄ 130 και 
Β΄ 372), 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).

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 κορωνοϊού 
COVID-19.

10. 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 1

Τα Συγκεντρωτικά Παραστατικά Εφοδιασμού (ΣΠΕ) 
πλοίων της παρ. 1α) του άρθρου 13 της υπό στοιχεία 
Τ.1940/41/14-4-2003 απόφασης του Υπουργού Οικονο-
μίας και Οικονομικών (Β΄ 516), των μηνών Σεπτεμβρίου, 
Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 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.

Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως .

 Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2020

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ  

     Αριθμ. Α. 1287 (2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1011/16-1-2020 

απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων «Απόσυρση από την χρήση 

μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχα-

νισμών (ΦΗΜ), που έλαβαν άδεια καταλληλότη-

τας με βάση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1234/9-10-2002 

(Β΄  1362) και ΠΟΛ1135/26-10-2005 (Β΄  1592), 

εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέ-

τρων» (Β΄ 85), όπως ισχύει. 

 O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Tων άρθρων 12 και 40 του ν. 4308/2014 «Ελληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες δια-
τάξεις» (Α΄ 251),

β) της υπό στοιχεία Α.1011/16-1-2020 απόφασης του 
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Απόσυρση από την χρήση μοντέ-
λων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), 
που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση τις Α.Υ.Ο.Ο. 
ΠΟΛ. 1234/9-10-2002 (Β΄ 1362) και ΠΟΛ1135/26-10-2005 
(Β΄ 1592), εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξι-
μέτρων» (Β΄ 85), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοι-
χεία Α.1100/2020 (Β΄ 1751), Α.1176/2020 (Β΄ 3293) και 
Α.1238/2020 (Β΄  4755) αποφάσεις του Διοικητή της 
Α.Α.Δ.Ε.,

γ) της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1220/2012 απόφασης του 
Υφυπουργού Οικονομικών «Κωδικοποίηση - Συμπλή-
ρωση τεχνικών προδιαγραφών Φορολογικών Ηλεκτρο-
νικών Μηχανισμών και συστημάτων. Διαδικασίες χρήσης 
και λειτουργίας τους. Προδιαγραφές αποστελλομένων 
αρχείων στην ΓΓΠΣ» (Β΄ 3517),

δ) της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1234/9-10-2002 απόφασης 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Τεχνικές 
προδιαγραφές φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών 
και συστημάτων» (Β΄ 1362),

ε) της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1135/26-10-2005 απόφασης 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Κωδι-
κοποίηση και συμπλήρωση τεχνικών προδιαγραφών 
φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστη-
μάτων  - διαδικασίες χρήσης και λειτουργίας τους. 
(αρ. πρ. 1100772/1474/0015)» (Β΄ 1592),

στ) της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1063/26-3-2008 απόφασης 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Απαγό-
ρευση εισαγωγής/παραγωγής, σφράγισης και διάθε-
σης παλαιών μοντέλων ΦΗΜ και φορολογικών μνημών 
αυτών, των οποίων η άδεια καταλληλότητας υπερβαίνει 
τα 4 έτη από την ημερομηνία χορήγησής της» (Β΄ 633),

ζ) της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1285/31-12-2013 απόφασης 
του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Τροποποί-
ηση της Α.Υ.Ο.Ο./ΠΟΛ.1015/10-1-2012 (Β΄ 257) “Χρονικά 
όρια δυνατότητας διάθεσης ΦΗΜ και φορολογικών 
μνημών”» (Β΄ 54/2014),

η) της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1062/21-2-2014 απόφασης 
του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Τροποποί-
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ηση της απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικο-
νομικών ΠΟΛ1285/31-12-2013 (Β΄ 54/2014) “Χρονικά 
όρια δυνατότητας διάθεσης Φ.Η.Μ. και φορολογικών 
μνημών”» (Β΄ 592),

θ) της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1068/1-4-2015 απόφασης 
της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασίες 
έγκρισης και ανάκλησης Φ.Η.Μ..Υποχρεώσεις κατόχων 
άδειας καταλληλότητας Φορολογικών Ηλεκτρονικών 
Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), πωλητών Φ.Η.Μ., πιστοποιημέ-
νων τεχνικών Φ.Η.Μ., κατόχων-χρηστών Φ.Η.Μ.» (Β΄ 497),

ι) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και ειδικό-
τερα της παρ. 1 του άρθρου 2, του άρθρου 7, των παρ. 1 
και 5 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,

ια) της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/
23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 4738), όπως 
ισχύει.

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 
(Β΄ 130 και Β΄ 372) κοινή απόφαση του Υπουργού και 
του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιο-
τήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», 
όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α΄ της παρ. 3 
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

3. Την υπ’ αρ. 1/20-1-2016 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 τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του 
άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την υπ’ αρ. 
39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης 
της Α.Α.Δ.Ε. (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 
2020/17-1-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

4. Την ανάγκη παροχής πρόσθετου χρόνου για τη 
διευκόλυνση των επιχειρήσεων, ως προς την εκπλή-
ρωση της υποχρέωσης απόσυρσης από την χρήση των 
Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), που 
έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση τις υπό στοιχεία 
ΠΟΛ. 1234/9-10-2002 (Β΄ 1362) και ΠΟΛ 1135/26-10-2005 
(Β΄ 1592) αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικο-
νομικών, εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέ-
τρων, σε συνάφεια με τα μέτρα που λαμβάνονται για την 
αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του 
ιού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδο-
σής του, που είχαν ως αποτέλεσμα να απορρυθμιστεί 
η κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας.

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

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Α.1011/16-1-2020 από-
φαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Απόσυρση από την 
χρήση μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχα-

νισμών (ΦΗΜ), που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με 
βάση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1234/9-10-2002 (Β΄ 1362) και 
ΠΟΛ1135/26-10-2005 (Β΄ 1592), εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. 
και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων» (Β΄ 85), όπως ισχύει, ως ακο-
λούθως:

1. Η παρ. Β΄ αντικαθίσταται ως εξής: «Η απόσυρση από 
τη χρήση των ανωτέρω τύπων Φ.Η.Μ., ολοκληρώνεται 
υποχρεωτικά μέχρι την 31-3-2021».

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. Δ΄ αντικαθίσταται ως εξής: 
«Οι κάτοχοι των ανωτέρω τύπων Φ.Η.Μ., υποχρεούνται 
να δηλώσουν μέχρι την 31-3-2021, την παύση αυτών».

3. Η παρ. Ε΄ αντικαθίσταται ως εξής: «Από την 1-4-2021 
και εξής, η τυχόν έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης 
από Φ.Η.Μ. των υπόψη κατηγοριών, συνιστά για τον 
κάτοχο-χρήστη αυτού παράβαση των σχετικών διατά-
ξεων του ν. 4174/2013».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μοσχάτο, 23 Δεκεμβρίου 2020

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ  

Ι

(3)
     Επιβολή Φ.Π.Α. και πολλαπλών τελών στον 

MONSI AKKIL ALI του RAIHAN. 

 Με την υπ’ αρ. 227-16/2017/10-7-2020 συμπληρω-
ματική καταλογιστική πράξη της Προϊσταμένης της 
Διεύθυνσης του Α΄ Τελωνείου Εισαγωγών-Εξαγωγών 
Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε στις 10-7-2020, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 152 του 
ν. 2960/2001 και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις παρ. 1 
και 5 του άρθρου 152 του ίδιου ως άνω νόμου, καταλο-
γίζουμε για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας της 
παρ. 2 του άρθρου 142 και των παρ. 1β και 2ζ και θ΄ 
του άρθρου 155 του ν. 2960/2001, στον MONSI AKKIL 
ALI του RAIHAN, με Α.Φ.Μ. 123058627 και της Haju, 
γεν. το έτος 1-1-1964 στο Μπαγκλαντές, κάτοικο Περι-
στερίου, Τζων Κένεντυ 172 και ήδη αγνώστου διαμο-
νής, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 1507/19/497732/7-3-2019 
έγγραφο της ΕΛ.ΑΣ., Φ.Π.Α. ο οποίος ανέρχεται στο 
ποσό των χιλίων οκτακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και 
είκοσι πέντε λεπτών (1.845,25 €) και πολλαπλά τέλη 
στο τριπλάσιο του διαφυγόντος Φ.Π.Α., ύψους των 
πέντε χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και 
εβδομήντα πέντε λεπτών (5.535,75 €), για τελωνειακή 
παράβαση λαθρεμπορίας, λόγω κατοχής εμπορευμά-
των που είχαν εισαχθεί υποτιμολογημένα με την υπ’ αρ. 
5425/4-6-2014 διασάφηση της υπηρεσίας. Κατά της 
άνω πράξης, επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του αρμό-
διου Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, εντός 
τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΡΚΟΣΙΔΟΥ  
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(4)
     Επιβολή Φ.Π.Α. και πολλαπλών τελών στον 

MONSI AKKIL ALI του RAIHAN. 

 Με την υπ’ αρ. 228-10/2017/10-7-2020 συμπληρω-
ματική καταλογιστική πράξη της Προϊσταμένης της 
Διεύθυνσης του Α΄ Τελωνείου Εισαγωγών-Εξαγωγών 
Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε στις 10-7-2020, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 152 του 
ν. 2960/2001 και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις παρ. 1 
και 5 του άρθρου 152 του ίδιου ως άνω νόμου, καταλο-
γίζουμε για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας της 
παρ. 2 του άρθρου 142 και των παρ. 1β και 2ζ και θ΄ του 
άρθρου 155 του ν. 2960/2001, στον MONSI AKKIL ALI του 
RAIHAN, με Α.Φ.Μ. 123058627 και της Haju, γεν. το έτος 
1-1-1964 στο Μπαγκλαντές, κάτοικο Περιστερίου, Τζων 
Κένεντυ 172 και ήδη αγνώστου διαμονής, σύμφωνα με 
το υπ’ αρ. 1507/19/497732/7-3-2019 έγγραφο της ΕΛ.ΑΣ., 
Φ.Π.Α., ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των χιλίων επτακο-
σίων τριών ευρώ (1.703,00 €) και πολλαπλά τέλη στο τρι-
πλάσιο του διαφυγόντος Φ.Π.Α., ύψους των πέντε χιλιάδων 
εκατόν εννέα ευρώ (5.109,00 €), για τελωνειακή παράβαση 
λαθρεμπορίας, λόγω κατοχής εμπορευμάτων που είχαν 
εισαχθεί υποτιμολογημένα με την υπ’ αρ. 5485/5-6-2014 
διασάφηση της υπηρεσίας. Κατά της άνω πράξης, επιτρέ-
πεται προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρω-
τοδικείου Θεσσαλονίκης, εντός τριάντα (30) ημερών από 
τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΡΚΟΣΙΔΟΥ  

Ι

(5)
     Επιβολή Φ.Π.Α. και πολλαπλών τελών στον 

MONSI AKKIL ALI του RAIHAN. 

 Με την υπ’  αρ. 223-9/2017/10-7-2020 συμπληρω-
ματική καταλογιστική πράξη της Προϊσταμένης της 
Διεύθυνσης του Α΄ Τελωνείου Εισαγωγών-Εξαγωγών 
Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε στις 10-7-2020, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 152 του 
ν. 2960/2001 και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις παρ. 1 
και 5 του άρθρου 152 του ίδιου ως άνω νόμου, κατα-
λογίζουμε για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας 
της παρ. 2 του άρθρου 142 και των παρ. 1β και 2ζ και θ΄ 
του άρθρου 155 του ν. 2960/2001, στον MONSI AKKIL 
ALI του RAIHAN, με Α.Φ.Μ. 123058627 και της Haju, 
γεν. το έτος 1-1-1964 στο Μπαγκλαντές, κάτοικο Περι-
στερίου, Τζων Κένεντυ 172 και ήδη αγνώστου διαμο-
νής, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 1507/19/497732/7-3-2019 
έγγραφο της ΕΛ.ΑΣ., Φ.Π.Α., ο οποίος ανέρχεται στο ποσό 
των εννιακοσίων ογδόντα ενός ευρώ και εξήντα οκτώ 
λεπτών (981,68 €) και πολλαπλά τέλη στο τριπλάσιο του 
διαφυγόντος Φ.Π.Α., ύψους δυο χιλιάδων εννιακοσίων 
σαράντα πέντε ευρώ και τεσσάρων λεπτών (2.945,04 €), 
για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας, λόγω κατοχής 
εμπορευμάτων που είχαν εισαχθεί υποτιμολογημένα με 

την υπ’ αρ. 4736/15-5-2014 διασάφηση της υπηρεσίας. 
Κατά της άνω πράξης, επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον 
του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, 
εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΡΚΟΣΙΔΟΥ  

Ι

(6)
   Επιβολή Φ.Π.Α. και πολλαπλών τελών στον 

MONSI AKKIL ALI του RAIHAN. 

 Με την υπ’ αρ. 222-10/2017/10-7-2020 συμπληρω-
ματική καταλογιστική πράξη της Προϊσταμένης της 
Διεύθυνσης του Α΄ Τελωνείου Εισαγωγών-Εξαγωγών 
Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε στις 10-7-2020, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 152 του 
ν. 2960/2001 και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις παρ. 1 
και 5 του άρθρου 152 του ίδιου ως άνω νόμου, καταλο-
γίζουμε για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας της 
παρ. 2 του άρθρου 142 και των παρ. 1β και 2ζ και θ΄ του 
άρθρου 155 του ν. 2960/2001, στον MONSI AKKIL ALI του 
RAIHAN, με Α.Φ.Μ. 123058627 και της Haju, γεν. το έτος 
01-1-1964 στο Μπαγκλαντές, κάτοικο Περιστερίου, Τζων 
Κένεντυ  172 και ήδη αγνώστου διαμονής, σύμφωνα 
με το υπ’ αρ. 1507/19/497732/7-3-2019 έγγραφο της 
ΕΛ.ΑΣ., Φ.Π.Α., ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των χιλίων 
επτακοσίων εξήντα επτά ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών 
(1.767,28 €) και πολλαπλά τέλη στο τριπλάσιο του δια-
φυγόντος Φ.Π.Α., ύψους πέντε χιλιάδων τριακοσίων ενός 
ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (5.301,84 €), για 
τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας, λόγω κατοχής 
εμπορευμάτων που είχαν εισαχθεί υποτιμολογημένα με 
την υπ’ αρ. 4503/9-5-2014 διασάφηση της υπηρεσίας. 
Κατά της άνω πράξης, επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον 
του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, 
εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.    

 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΡΚΟΣΙΔΟΥ  

Ι

(7)
     Επιβολή Φ.Π.Α. και πολλαπλών τελών στον 

MONSI AKKIL ALI του RAIHAN. 

 Με την υπ’ αρ. 221-16/2017/10-7-2020 συμπληρω-
ματική καταλογιστική πράξη της Προϊσταμένης της 
Διεύθυνσης του Α΄ Τελωνείου Εισαγωγών-Εξαγωγών 
Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε στις 10-7-2020, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 152 του 
ν. 2960/2001 και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις παρ. 1 
και 5 του άρθρου 152 του ίδιου ως άνω νόμου, καταλο-
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γίζουμε για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας της 
παρ. 2 του άρθρου 142 και των παρ. 1β και 2ζ και θ΄ του 
άρθρου 155 του ν. 2960/2001, στον MONSI AKKIL ALI του 
RAIHAN, με Α.Φ.Μ. 123058627 και της Haju, γεν. το έτος 
1-1-1964 στο Μπαγκλαντές, κάτοικο Περιστερίου, Τζων 
Κένεντυ  172 και ήδη αγνώστου διαμονής, σύμφωνα 
με το υπ’ αρ. 1507/19/497732/7-3-2019 έγγραφο της 
ΕΛ.ΑΣ., Φ.Π.Α., ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των δύο 
χιλιάδων εξακοσίων πέντε ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών 
(2.605,28 €) και πολλαπλά τέλη στο τριπλάσιο του διαφυ-
γόντος Φ.Π.Α., ύψους επτά χιλιάδων οκτακοσίων δεκα-
πέντε ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (7.815,84 €), 
για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας, λόγω κατοχής 
εμπορευμάτων που είχαν εισαχθεί υποτιμολογημένα με 
την υπ’ αρ. 4561/12-5-2014 διασάφηση της υπηρεσίας. 
Κατά της άνω πράξης, επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον 
του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, 
εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΡΚΟΣΙΔΟΥ  

Ι

(8)
     Επιβολή Φ.Π.Α. και πολλαπλών τελών στον 

MONSI AKKIL ALI του RAIHAN. 

 Με την υπ’ αρ. 220-15/2017/10-7-2020 συμπληρω-
ματική καταλογιστική πράξη της Προϊσταμένης της 
Διεύθυνσης του Α΄ Τελωνείου Εισαγωγών-Εξαγωγών 
Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε στις 10-7-2020, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 152 του 
ν. 2960/2001 και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις παρ. 1 
και 5 του άρθρου 152 του ίδιου ως άνω νόμου, καταλο-
γίζουμε για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας της 
παρ. 2 του άρθρου 142 και των παρ. 1β και 2ζ και θ΄ του 
άρθρου 155 του ν. 2960/2001, στον MONSI AKKIL ALI του 
RAIHAN, με Α.Φ.Μ. 123058627 και της Haju, γεν. το έτος 
1-1-1964 στο Μπαγκλαντές, κάτοικο Περιστερίου, Τζων 
Κένεντυ 172 και ήδη αγνώστου διαμονής, σύμφωνα με 
το υπ’ αρ. 1507/19/497732/7-3-2019 έγγραφο της ΕΛ.ΑΣ., 
Φ.Π.Α., ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων 
εκατόν ογδόντα έξι ευρώ και σαράντα ενός λεπτών 
(2.186,41 €) και πολλαπλά τέλη στο τριπλάσιο του δια-
φυγόντος Φ.Π.Α., ύψους έξι χιλιάδων πεντακοσίων πενή-
ντα εννέα ευρώ και είκοσι τριών λεπτών (6.559,23 €), 
για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας, λόγω κατοχής 
εμπορευμάτων που είχαν εισαχθεί υποτιμολογημένα με 
την υπ’ αρ. 4561/12-5-2014 διασάφηση της υπηρεσίας. 
Κατά της άνω πράξης, επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον 
του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, 
εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΡΚΟΣΙΔΟΥ  

(9)
     Επιβολή Φ.Π.Α. και πολλαπλών τελών στον 

MONSI AKKIL ALI του RAIHAN. 

 Με την υπ’  αρ. 217-9/2017/10-7-2020 συμπληρω-
ματική καταλογιστική πράξη της Προϊσταμένης της 
Διεύθυνσης του Α΄ Τελωνείου Εισαγωγών-Εξαγωγών 
Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε στις 10-7-2020, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 152 του 
ν. 2960/2001 και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις παρ. 1 
και 5 του άρθρου 152 του ίδιου ως άνω νόμου, καταλο-
γίζουμε για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας της 
παρ. 2 του άρθρου 142 και των παρ. 1β και 2ζ και θ΄ του 
άρθρου 155 του ν. 2960/2001, στον MONSI AKKIL ALI του 
RAIHAN, με Α.Φ.Μ. 123058627 και της Haju, γεν. το έτος 
1-1-1964 στο Μπαγκλαντές, κάτοικο Περιστερίου, Τζων 
Κένεντυ 172 και ήδη αγνώστου διαμονής, σύμφωνα με 
το υπ’ αρ. 1507/19/497732/7-3-2019 έγγραφο της ΕΛ.ΑΣ., 
Φ.Π.Α., ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των χιλίων οκτα-
κοσίων σαράντα δύο ευρώ και πενήντα επτά λεπτών 
(1.842,57 €) και πολλαπλά τέλη στο τριπλάσιο του διαφυ-
γόντος Φ.Π.Α., ύψους πέντε χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι 
επτά ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτών (5.527,71 €), για 
τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας, λόγω κατοχής 
εμπορευμάτων που είχαν εισαχθεί υποτιμολογημένα με 
την υπ’ αρ. 3884/22-4-2014 διασάφηση της υπηρεσίας. 
Κατά της άνω πράξης, επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον 
του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, 
εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.    

 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΡΚΟΣΙΔΟΥ  

Ι

(10)
     Επιβολή Φ.Π.Α. και πολλαπλών τελών στον 

MONSI AKKIL ALI του RAIHAN. 

 Με την υπ’ αρ. 216-13/2017/10-7-2020 συμπληρω-
ματική καταλογιστική πράξη της Προϊσταμένης της 
Διεύθυνσης του Α΄ Τελωνείου Εισαγωγών-Εξαγωγών 
Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε στις 10-7-2020, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 152 του 
ν. 2960/2001 και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις παρ. 1 
και 5 του άρθρου 152 του ίδιου ως άνω νόμου, καταλο-
γίζουμε για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας της 
παρ. 2 του άρθρου 142 και των παρ. 1β και 2ζ και θ΄ του 
άρθρου 155 του ν. 2960/2001, στον MONSI AKKIL ALI του 
RAIHAN, με Α.Φ.Μ. 123058627 και της Haju, γεν. το έτος 
1-1-1964 στο Μπαγκλαντές, κάτοικο Περιστερίου, Τζων 
Κένεντυ 172 και ήδη αγνώστου διαμονής, σύμφωνα με 
το υπ’ αρ. 1507/19/497732/7-3-2019 έγγραφο της ΕΛ.ΑΣ., 
Φ.Π.Α., ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των οκτακοσίων 
εβδομήντα πέντε ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών 
(875,89 €) και πολλαπλά τέλη στο τριπλάσιο του διαφυ-
γόντος Φ.Π.Α., ύψους δυο χιλιάδων εξακοσίων είκοσι 
επτά ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (2.627,67  €), για 
τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας, λόγω κατοχής 
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εμπορευμάτων που είχαν εισαχθεί υποτιμολογημένα με 
την υπ’ αρ. 3669/14-4-2014 διασάφηση της υπηρεσίας. 
Κατά της άνω πράξης, επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον 
του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, 
εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΡΚΟΣΙΔΟΥ  

Ι

(11)
   Επιβολή πολλαπλού τέλους στον (επ.) MUHAMAD 

(όν.) BESHERT ή BASHARAT του AKRAM, για 

παράβαση λαθρεμπορίας καπνικών. 

 Δυνάμει της υπ’  αρ. 1/2014/2020 καταλογιστικής 
πράξης της Προϊσταμένης του Τελωνείου Σάμου, που 
εκδόθηκε την 1-12-2020 σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 53, της παρ. 1 του άρθρου 106, της παρ. 2 
του άρθρου 119Α, της παρ. 2 του άρθρου 142 και των 
άρθρων 150 και 155 του ν. 2960/2001 και δημοσιεύεται 
σύμφωνα με τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 152 του ιδίου 
νόμου, επιβάλλεται στον (επ.) MUHAMAD (όν.) BESHERT 
ή BASHARAT του AKRAM και της BIBI KHANM, γεννη-
θέντα στις 17-2-1989 στο Πακιστάν, κάτοχο του υπό 
στοιχεία 5401/1/371-Κ/13-11-2013 Δελτίου Αιτούντος 
Άσυλο, πιθανόν κάτοχο του υπό στοιχεία BC384385 
Διαβατηρίου (Πακιστάν), αγνώστου διαμονής (σχετική 
η υπ’ αρ. 1507/20/2783791/2020 βεβαίωση του Αρχη-
γείου της Ελληνικής Αστυνομίας), πολλαπλό τέλος ποσού 
χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500 €), κατ’ εφαρμογή του 
εδαφίου δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 150 ΕΤΚ, το οποίο 
κατά την είσπραξή του επιβαρύνεται με Τ.Χ. 2% και ΟΓΑ 
επί Τ.Χ. 0,4%, για τελωνειακή παράβαση-λαθρεμπορία 
καπνικών προϊόντων [ογδόντα (80) πακέτα τσιγάρα των 
είκοσι τεμαχίων έκαστο].

Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 152 του ν. 2960/
2001, κατά της άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται 
προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Δικαστη-
ρίου εντός των προθεσμιών που ορίζουν τα άρθρα 66 
και επόμενα του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας 

[ν. 2717/1999 (Α΄ 97)] από την επομένη της δημοσίευσής 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Η Προϊσταμένη Τελωνείου

ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΦΩΤΙΟΥ  

Ι

     Αριθμ. απόφ. 1715 (12)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 

του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟ-

ΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, για το έτος 2021. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 2, 3, 7, 9 και 10 του άρθρου 20 

του ν. 2579/1998.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 1,2 και 6 του π.δ. 94/2000.
3. Την υπ’ αρ. 101702/9-10-2019 απόφαση του Υπουρ-

γού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.
5. Την υπ’ αρ. 1/5-2-2016 (θέμα 16ο) απόφαση του Διοι-

κητικού Συμβουλίου του Κέντρου Προγραμματισμού και 
Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ).

6. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στον 
Τομέα Διοίκησης.

7. Τις εποχικές, έκτακτες και επείγουσες υπηρεσια-
κές ανάγκες που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια του 
έτους, οι οποίες επιβάλλουν την απασχόληση προσωπι-
κού του ΚΕΠΕ πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας.

8. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω 
απασχόληση, ύψους 9.971,20 €, θα καλυφθεί από τις 
πιστώσεις του Κ.Α. 0261 του προϋπολογισμού του ΚΕΠΕ, 
οικονομικού έτους 2021, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση για το 
έτος 2021, για τις πιο κάτω ειδικότητες, με σχέση εργα-
σίας Αορίστου Χρόνου, υπαλλήλων του ΚΕΠΕ και για 
μέχρι 240 ώρες ανά υπάλληλο ετησίως (120 ώρες ανά 
εξάμηνο), για απογευματινή υπερωριακή απασχόληση, 
για την κάλυψη των προαναφερομένων υπηρεσιακών 
αναγκών του ΚΕΠΕ:
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ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2

ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Η/Υ 2

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1

ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1

ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2020

Ο Πρόεδρος  Δ.Σ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΑΡΓΚΟΒΑΣ   
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*02058313012200008*

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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