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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 80189/31-07-2019
(Β’ 3221) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων με θέμα «Συμφωνίες- πλαίσιο έτους
2019 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική
Αρχή Αγορών της παρ. 1β) του άρθρου 41 του
ν. 4412/2016», όπως αυτή τροποποιήθηκε και
ισχύει με την υπ’ αρ. 124384/02-12-2019 (Β’ 4617)
όμοια.

2

Επιβολή πολλαπλών τελών και καταλογισμός φορολογικών επιβαρύνσεων σε βάρος του Λιανού
Πέτρου του Βασιλείου για λαθρεμπορία καπνικών.

3

Επιβολή πολλαπλών τελών και καταλογισμός φορολογικών επιβαρύνσεων σε βάρος του Λιανού
Πέτρου του Βασιλείου για λαθρεμπορία καπνικών.

4

Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση
στον DRAGOTI (επιθ.) MARILDO (ον.)του ARIF.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 112696
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 80189/31-07-2019
(Β’ 3221) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης
και Επενδύσεων με θέμα «Συμφωνίες- πλαίσιο
έτους 2019 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1β) του άρθρου
41 του ν. 4412/2016», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αρ. 124384/02-12-2019
(Β’ 4617) όμοια.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις, ως ισχύουν:
1.1 Του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45).
1.2 Του ν. 4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - 2 Αντικατάσταση
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του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλ
ες διατάξεις» (Α’ 204).
1.3 Του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) και ιδίως της παρ. 4
του άρθρου 41 με το οποίο χορηγείται εξουσιοδότηση
για την έκδοση της παρούσας.
1.4 Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133).
1.5 Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση
στην Εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).
1.6 Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία 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).
1.7 Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
1.8 Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).
1.9 Του π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της
«Νέας Δημοκρατίας» (Ν.Δ.) ως Πρωθυπουργού» (Α’ 118).
1.10 Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
1.11 Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
1.12 Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

64196

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

2. Τις αποφάσεις:
2.1 Την υπ’ αρ. 137954/22-12-2016 απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Ρυθμίσεις για την παροχή Κεντρικών και Επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών προμηθειών και γενικών υπηρεσιών
από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1β) του
άρθρου 41 του ν. 4412/2016» (Β’ 4515), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ’ αρ. 60259/30-5- 2017 (Β’ 1891)
και 17107/08-02-2019 (Β’ 673) όμοιες.
2.2 Την υπ’ αρ. 36498/58/2-8-2017 απόφαση της
Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Υπαγωγή στην έννοια
της «χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως
υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγορι ών αυτών» του εδαφ. β, της παρ. 2 του
άρθρου 6, του ν. 4412/2016» (Β’ 2759), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αρ. 43829/68/22-09-2017
(Β’ 3415) όμοια.
2.3 Την υπ’ αρ. 80189/31-07-2019 απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Συμφωνίες- πλαίσιο έτους 2019 που συνάπτονται από την
Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1β) του άρθρου
41 του ν. 4412/2016» (Β’ 3221), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με την υπ’ αρ. 124384/02-12-2019 (Β’ 4617) όμοια.
2.4 Την υπ’ αρ. 59679/12-03-2020 απόφαση του Διοικητή του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα «Υπαγωγή των Περιφερειακών Υπηρεσιών
Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)
στην έννοια της «χωριστής επιχειρησιακής μονάδας
ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της
ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών» του εδαφ. β’ της
παρ. 2 του άρθρου 6, του ν. 4412/2016» (Β’ 831), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ’ αρ. 63504/17-3-2020
(Β’ 1221), 92497/20-5-2020 (Β’ 2153), 233157/29-09-2020
(Β’ 4422) και 316376/30-11-2020 (Β’ 5419) όμοιες.
2.5 Την υπ’ αρ. 78202/23-07-2020 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Ηλεκτρονική
ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία σύναψης Συμφωνίας
Πλαίσιο τριετούς διάρκειας με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής, για την προμήθεια 4.950 τεμαχίων Σαρωτών,
13.368 τεμαχίων Εκτυπωτών και 6.736 τεμαχίων Πολυμηχανημάτων συνολικής εκτιμώμενης αξίας χωρίς ΦΠΑ
€29.010.682,58» (δ/ξη 07/2020).
2.6 Την υπ’ αρ. 61162/01-06-2021 κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων με θέμα «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού
Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή στο
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 437).
3. Το υπ’ αρ. 364052/21-09-2021 έγγραφο του ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ),
στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρονται οι ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες για την προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων, στο πλαίσιο των διαδικασιών έκδοσης εκκρεμών
συντάξεων.
4. Το γεγονός ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία σύναψης συμφωνίας πλαίσιο της υπ’ αρ.
78202/23-07-2020 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης
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και Επενδύσεων (διακήρυξη 07/2020), στην οποία συμμετέχει ως αναθέτουσα αρχή ο e-ΕΦΚΑ.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 80189/31-07-2019
(Β’ 3221) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Συμφωνίες - πλαίσιο έτους 2019 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1β)
του άρθρου 41 του ν. 4412/2016», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αρ. 124384/02-12-2019
(Β’ 4617) όμοια, ως εξής:
Α. Στην περ. α) της παρ. 2 αυτής προστίθεται υποπερίπτωση vii. ως κατωτέρω:
«vii. 30.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, ετησίως, για το σύνολο
των κωδικών CPV της παρ. 1 περ. β), για κάθε Χωριστή
Επιχειρησιακή Μονάδα του Παραρτήματος Β, στοιχείο
20».
Β. Το υπ’ αρ. 20) στοιχείο του Παραρτήματος Β αυτής
αντικαθίσταται ως κατωτέρω:
«20. ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
1. Κεντρική Διοίκηση
2. Οι χωριστές επιχειρησιακές μονάδες της υπ’ αρ.
59679/12-03-2020 (Β’ 831) απόφασης του Διοικητή του
Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης».
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 80189/31-07-2019
(Β’ 3221) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ.
124384/02-12-2019 (Β’ 4617) όμοια.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2021
Ο Υπουργός
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
I

(2)
Επιβολή πολλαπλών τελών και καταλογισμός φορολογικών επιβαρύνσεων σε βάρος του Λιανού
Πέτρου του Βασιλείου για λαθρεμπορία καπνικών.
Δυνάμει της υπό στοιχεία 29/15-10-2021 (ΜRΝ:21GRYK
13020000078-3) καταλογιστικής πράξης της προϊσταμένης του τελωνείου Αλεξανδρούπολης που δημοσιεύεται
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 152 ν. 2960/01 «περί
Ε.Τ.Κ.» επιβλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2
του άρθρου 142 και των παρ. 1 και 2ζ των άρθρων 155
του ν. 2960/2001, σε βάρος του Λιανού Πέτρου του Βασιλείου με ΑΦΜ:076787853 κάτοικος πατρίδας Ημαθίας,
και νυν αγνώστου διαμονής, πολλαπλό τέλος προσωπικά
ποσoύ επτακοσίων πενήντα ευρώ (750,00€) και αλληλέγγυα ποσού επτακοσίων πενήντα ευρώ (750,00€) πλέον
Τ.Χ. και ΟΓΑ. και αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ποσό
ίσο με το ύψος των διαφυγουσών φορολογικών επιβαρύνσεων, ποσού τριακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και
ενενήντα δύο λεπτών (393,92€), για λαθρεμπόρια καπνικών. Ο καταλογιζόμενος μπορεί να ασκήσει προσφυγή
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κατά της παρούσας στο αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο
σύμφωνα με τις οικίες διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής
Δικονομίας κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 150 παρ. 4
και 152 παρ. 6 και άρθρο 31 παρ. 4 του ν. 2960/2001.
Αν δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, τα οφειλόμενα
πρόστιμα ή πολλαπλά τέλη, εισπράττονται με βάση την
πράξη της Τελωνειακής Αρχής, αναγκαστικά, εάν δεν καταβλήθηκαν εκουσίως από τους σύμφωνα με την πράξη
υπόχρεους (παρ. 7 άρ. 152 ν. 2960/01), σύμφωνα με τις
οικείες διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.).
Η Προϊσταμένη
ΧΡΥΣΗ ΜΠΕΝΑΖΗ
I

(3)
Επιβολή πολλαπλών τελών και καταλογισμός φορολογικών επιβαρύνσεων σε βάρος του Λιανού
Πέτρου του Βασιλείου για λαθρεμπορία καπνικών.
Δυνάμει της υπό στοιχεία 28/15-10-2021 (ΜRΝ:21GRYK
13020000079-1) καταλογιστικής πράξης της προϊσταμένης του τελωνείου Αλεξανδρούπολης που δημοσιεύεται
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 152 ν. 2960/2001
«περί Ε.Τ.Κ.» επιβλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 142 και των παρ. 1 και 2 των άρθρων
155 του ν. 2960/2001, σε βάρος του Λιανού Πέτρου του
Βασιλείου με ΑΦΜ:076787853 κάτοικος πατρίδας Ημαθίας, και νυν αγνώστου διαμονής, πολλαπλό τέλος προσωπικά ποσoύ δύο χιλιάδων ενενήντα ευρώ και ογδόντα
ενός λεπτών (2.090,81€) και αλληλέγγυα ποσού επτακοσίων δύο χιλιάδων ενενήντα ευρώ και ογδόντα λεπτών
(2.090,80€) πλέον Τ.Χ. και ΟΓΑ. και αλληλεγγύως και εις
ολόκληρον ποσό ίσο με το ύψος των διαφυγουσών φορολογικών επιβαρύνσεων, ποσού χιλίων τριακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (1.393,87€),
για λαθρεμπόρια καπνικών. Ο καταλογιζόμενος μπορεί
να ασκήσει προσφυγή κατά της παρούσας στο αρμόδιο
Διοικητικό Πρωτοδικείο σύμφωνα με τις οικίες διατάξεις
του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 150 παρ. 4 και 152 παρ. 6 και άρθρο 31
παρ. 4 του ν. 2960/2001. Αν δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα
προσφυγή, τα οφειλόμενα πρόστιμα ή πολλαπλά τέλη,
εισπράττονται με βάση την πράξη της Τελωνειακής Αρχής, αναγκαστικά, εάν δεν καταβλήθηκαν εκουσίως από
τους σύμφωνα με την πράξη υπόχρεους (παρ. 7 άρ. 152
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ν. 2960/2001), σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του ν.δ.
356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.).
Η Προϊσταμένη
ΧΡΥΣΗ ΜΠΕΝΑΖΗ
I

(4)
Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση
στον DRAGOTI (επιθ.) MARILDO (ον.)του ARIF.
Δυνάμει της υπό στοιχεία 68/2019/13-10-2021
(MRN:21GRYK13020000076-7) καταλογιστικής πράξης
της Προϊσταμένης του Τελωνείου Αλεξανδρούπολης
που δημοσιεύεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου
152 ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα»
επιβλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 142 και του άρθρου 137 Α παράγραφος 1 περίπτωση α σε βάρος του DRAGOTI (επιθ.) MARILDO (ov.)
του ARIF, γεν. 08-02-1990 στην Αλβανία, κάτοχος του υπό
στοιχεία BG2366400 Διαβατηρίου Αλβανικών Αρχών,
κάτοικος Μοναστηρίου 29 Θεσσαλονίκης και ήδη αγνώστου διαμονής, πρόστιμο ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ
(5.000,00€) πλέον τ.χ. και ΟΓΑ. για κατοχή και κυκλοφορία κοινοτικού οχήματος μάρκας BMW 5201, με αριθμό
κυκλοφορίας CA0818PH Βουλγαρικών Αρχών με αριθμό
πλαισίου WBADD11050BN32632 και κυβισμό 1.991 κ.ε.
Ο καταλογιζόμενος μπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά
της παρούσας στο αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο
σύμφωνα με τις οικίες διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής
Δικονομίας (ν. 2717/1999). Σύμφωνα με το άρθρο 137Γ
παράγραφος 1 του Τελωνειακού Κώδικα, η απόδοση των
δεσμευθέντων οχημάτων γίνεται μετά από την καταβολή
των οφειλόμενων προστίμων και τυχόν άλλων προβλεπόμενων επιβαρύνσεων. Αν το όχημα δεν παραληφθεί
μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία κατά την
οποία η καταλογιστική πράξη επιβολής των προστίμων
κατέστη οριστική, περιέρχεται αυτοδικαίως στην κυριότητα του Δημοσίου και διαγράφεται το σύνολο του
επιβληθέντος προστίμου. Το όχημα περιέρχεται αμέσως
στην κυριότητα του Δημοσίου, χωρίς να επιβάλλονται τα
πρόστιμα, αν ο ενδιαφερόμενος παραιτηθεί των ενδίκων
μέσων και δηλώσει ότι εγκαταλείπει το όχημα υπέρ του
Ελληνικού Δημοσίου.
Η Προϊσταμένη του Τελωνείου
ΧΡΥΣΗ ΜΠΕΝΑΖΗ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 4900/22.10.2021

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, 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 Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

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)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02049002210210004*

