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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 94102 ΕΞ 2020
(1)
Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του
άρθρου όγδοου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για
την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και
την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
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της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α΄ 98), όπως ισχύει.
2. Του ν. 3681/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 112), όπως ισχύει.
3. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α΄ 133).
4. Του άρθρου όγδοου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην
κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90), η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104).
5. Των υπ’ αρ. 1918/19.3.2012 (Β΄ 1108), 3410/
25.7.2014 (Β΄ 2043) και υπό στοιχεία ΔΟΔ Γ 4000084 ΕΞ
2017 (Β΄ 11) αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών.
6. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121),
7. Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
8. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομικών» (Α΄ 181).
Β. Την ανάγκη καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 8 της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση
των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και
οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90).
Γ. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 196/10.8.2020 εισήγηση της
ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών σύμφωνα με την
οποία από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
1. Παρατείνονται κατά έξι μήνες οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων των οφειλών προς το Υπουργείο
Οικονομικών επιχειρήσεων τυχερών παιγνίων, που
έχουν ρυθμιστεί με τις υπ’ αρ. 1918/19.3.2012 (Β΄ 1108),
3410/25.7.2014 (Β΄ 2043) και υπό στοιχεία Δ.Ο.Δ. Γ
4000084 ΕΞ 2017 (Β΄ 11) αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, και λήγουν από 1.4.2020 έως και 1.9.2020,
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ήτοι οι οφειλές που έληγαν 1.4.2020 παρατείνονται έως
1.10.2020, οι οφειλές που έληγαν 4.5.2020 παρατείνονται
έως 2.11.2020, οι οφειλές που έληγαν 1.6.2020 παρατείνονται έως 1.12.2020, οι οφειλές που έληγαν 1.7.2020
παρατείνονται έως 4.1.2021, οι οφειλές που λήγουν
1.8.2020 παρατείνονται έως 1.2.2021 και οι οφειλές που
λήγουν 1.9.2020 παρατείνονται έως 1.3.2021.
2. Αναστέλλεται κατά έξι μήνες ως ανωτέρω η είσπραξη των ανωτέρω οφειλών.
3. Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και
προσαυξήσεις του χρονικού διαστήματος της αναστολής.
4. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των υπ’ αρ.
1918/19.3.2012 (Β΄ 1108), 3410/25.7.2014 (Β΄ 2043) και
υπό στοιχεία ΔΟΔ Γ 4000084 ΕΞ 2017 (Β΄ 11) αποφάσεων
του Υπουργού Οικονομικών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Αυγούστου 2020
Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
Ι

Αριθμ. 1901
(2)
Μεταβίβαση αρμοδιότητας ορκωμοσίας των αλλοδαπών από τον Προϊστάμενο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας Ηπείρου - Δ. Μακεδονίας, στους Προϊσταμένους των οργανικών
μονάδων Ιθαγένειας τις οποίες εποπτεύει.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. της παρ. 6 του άρθρου 13 όπως αυτή ισχύει μετά την
τροποποίησή του και της παρ. 6 του άρθρου 111 και 15
του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133),
2. του άρθρου 248 του ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση
του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας
των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για
τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων
σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 133),
3. της παρ. 3 του άρθρου 9, του Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217),
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 37 του
ν. 4604/2019 «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των
φύλων,........ Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας - Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση - Λοιπές διατάξεις»,
4. της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4674/2020 περί δυ-
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νατότητας των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ιθαγένειας να μεταβιβάσουν την αρμοδιότητα
της ορκωμοσίας στους Προϊσταμένους των οργανικών
μονάδων Ιθαγένειας τις οποίες εποπτεύουν, (παρ. 6 του
άρθρου 9 του Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας),
5. της υπ’ αρ. 151/25.5.2020 εγκυκλίου περί τροποποιήσεων των διατάξεων για την Ελληνική Ιθαγένεια βάσει
του ν. 4674/2020 (Α΄ 53),
6. την ανάγκη διευκόλυνσης της διαδικασίας ορκωμοσίας των ενδιαφερομένων στον τόπο διαμονής τους και της
επιτάχυνσης της συνολικής διαδικασίας που απαιτείται για
την ολοκλήρωση της κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας,
7. το γεγονός ότι από της διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Μεταβιβάζουμε την αρμοδιότητα της ορκωμοσίας
των αλλοδαπών από τον Προϊστάμενο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας Ηπείρου - Δ. Μακεδονίας,
στον Προϊστάμενο του Τμήματος Πολιτογράφησης στην
έδρα, καθώς και στους Προϊσταμένους των Τμημάτων
Ιθαγένειας στους νομούς Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας,
Κοζάνης, Καστοριάς, Γρεβενών και Φλώρινας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 26 Αυγούστου 2020
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ
Ι

(3)
Επιβολή προστίμου λόγω Τελωνειακής Παράβασης στον ΛΙΑΝΟ ΠΕΤΡΟ του Βασιλείου.
Με την υπ’ αρ. 55/3.7.2020 καταλογιστική πράξη της
Προϊσταμένης της Διεύθυνσης του Τελωνείου Ιωαννίνων,
καταλογίστηκαν α) πολλαπλά τέλη χιλίων πεντακοσίων
ευρώ (1.500,00 €) πλέον τέλους χαρτοσήμου τριάντα
ευρώ (30,00 €) και Ο.Γ.Α. έξι ευρώ (6,00 €) συνολικά
δηλαδή το ποσό των χιλίων πεντακοσίων τριάντα έξι
ευρώ (1.536,00 €) για παράβαση (λαθρεμπορία) των
άρθρων 119Α παρ. 2 και 155 παρ. 1 και 2 εδ. α΄ και ζ΄
του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», τα
οποία επιμερίστηκαν ισομερώς στους δύο υπαιτίους
β) δασμοί και φόροι του διαφυγόντος της κατάσχεσης
εμπορεύματος συνολικού ποσού εκατόν εβδομήντα
εννέα ευρώ και ογδόντα οχτώ λεπτά (179,88 €). Στον
ΛΙΑΝΟ ΠΕΤΡΟ του Βασιλείου και της Άννας, κάτοχο του
υπό στοιχεία ΑΜ 394765/18.2.2014 Τ.Α. Κοζάνης Δ.Α.Τ.,
με ΑΦΜ 076787853 αγνώστου διαμονής, επιβλήθηκαν
προσωπικά επτακόσια πενήντα (750 €) ευρώ πλέον Τ.Χ.
+ ΟΓΑ 2,4% επί του πολλαπλού τέλους, δεκαοχτώ ευρώ,
ήτοι συνολικό ποσό επτακόσια εξήντα οχτώ ευρώ και
κηρύχθηκε αλληλέγγυα και εις ολόκληρον συνυπόχρεος
για την καταβολή του συνόλου του επιβληθέντος πολλαπλού τέλους συμπεριλαμβανομένου Τ.Χ. + ΟΓΑ, για ποσό
χιλίων πεντακοσίων τριάντα έξι ευρώ καθώς και για το
σύνολο των διαφυγόντων δασμών και φόρων συνολικού
ποσού εκατόν εβδομήντα εννέα ευρώ και ογδόντα οχτώ
λεπτά (179,88 €).
Ο καταλογιζόμενος δικαιούται να ασκήσει προσφυγή
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εντός 30 ημερών ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού
Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΑΣΤΟΥ
Ι

(4)
Επιβολή προστίμου λόγω Τελωνειακής Παράβασης στον ΛΙΑΝΟ ΠΕΤΡΟ του Βασιλείου.
Με την υπ’ αρ. 56/5.8.2020 καταλογιστική πράξη της
Προϊσταμένης της Διεύθυνσης του Τελωνείου Ιωαννίνων,
καταλογίστηκαν α) πολλαπλά τέλη χιλίων πεντακοσίων
ευρώ (1.500,00 €) πλέον τέλους χαρτοσήμου τριάντα
ευρώ (30,00 €) και Ο.Γ.Α. έξι ευρώ (6,00 €) συνολικά
δηλαδή το ποσό των χιλίων πεντακοσίων τριάντα έξι
ευρώ (1.536,00 €) για παράβαση (λαθρεμπορία) των
άρθρων 119Α παρ. 2 και 155 παρ. 1 και 2 εδ. α΄ και ζ΄
του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», τα
οποία επιμερίστηκαν ισομερώς στους δύο υπαιτίους
β) δασμοί και φόροι του διαφυγόντος της κατάσχεσης
εμπορεύματος συνολικού ποσού εκατόν εβδομήντα
εννέα ευρώ και ογδόντα οχτώ λεπτά (179,88 €). Στον
ΛΙΑΝΟ ΠΕΤΡΟ του Βασιλείου και της Άννας, κάτοχο του
υπό στοιχεία ΑΜ 394765/18.2.2014 Τ.Α. Κοζάνης Δ.Α.Τ.,
με ΑΦΜ 076787853 αγνώστου διαμονής, επιβλήθηκαν
προσωπικά επτακόσια πενήντα (750 €) ευρώ πλέον Τ.Χ.
+ ΟΓΑ 2,4% επί του πολλαπλού τέλους, δεκαοχτώ ευρώ,
ήτοι συνολικό ποσό επτακόσια εξήντα οχτώ ευρώ και
κηρύχθηκε αλληλέγγυα και εις ολόκληρον συνυπόχρεος
για την καταβολή του συνόλου του επιβληθέντος πολλαπλού τέλους συμπεριλαμβανομένου Τ.Χ. + ΟΓΑ, για ποσό
χιλίων πεντακοσίων τριάντα έξι ευρώ καθώς και για το
σύνολο των διαφυγόντων δασμών και φόρων συνολικού
ποσού εκατόν εβδομήντα εννέα ευρώ και ογδόντα οχτώ
λεπτά (179,88 €).
Ο καταλογιζόμενος δικαιούται να ασκήσει προσφυγή
εντός 30 ημερών ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού
Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΑΣΤΟΥ
Ι

(5)
Επιβολή προστίμου λόγω Τελωνειακής Παράβασης στον ΛΙΑΝΟ ΠΕΤΡΟ του Βασιλείου.
Με την υπ’ αρ. 54/3.7.2020 καταλογιστική πράξη της
Προϊσταμένης της Διεύθυνσης του Τελωνείου Ιωαννίνων,
καταλογίστηκαν α) πολλαπλά τέλη χιλίων πεντακοσίων
ευρώ (1.500,00 €) πλέον τέλους χαρτοσήμου τριάντα
ευρώ (30,00 €) και Ο.Γ.Α. έξι ευρώ (6,00 €) συνολικά
δηλαδή το ποσό των χιλίων πεντακοσίων τριάντα έξι
ευρώ (1.536,00 €) για παράβαση (λαθρεμπορία) των
άρθρων 119Α παρ. 2 και 155 παρ. 1 και 2 εδ. α΄ και ζ΄
του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», τα
οποία επιμερίστηκαν ισομερώς στους δύο υπαιτίους
β) δασμοί και φόροι του διαφυγόντος της κατάσχεσης
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εμπορεύματος συνολικού ποσού εβδομήντα δύο ευρώ
και ογδόντα ένα λεπτά (72,81 €). Στον ΛΙΑΝΟ ΠΕΤΡΟ
του Βασιλείου και της Άννας, κάτοχο του υπό στοιχεία
ΑΜ 394765/18.2.2014 Τ.Α. Κοζάνης Δ.Α.Τ., με ΑΦΜ
076787853 αγνώστου διαμονής, επιβλήθηκαν προσωπικά επτακόσια πενήντα (750 €) ευρώ πλέον Τ.Χ. + ΟΓΑ
2,4% επί του πολλαπλού τέλους, δεκαοχτώ ευρώ, ήτοι συνολικό ποσό επτακόσια εξήντα οχτώ ευρώ και κηρύχθηκε αλληλέγγυα και εις ολόκληρον συνυπόχρεος για την
καταβολή του συνόλου του επιβληθέντος πολλαπλού
τέλους συμπεριλαμβανομένου Τ.Χ. +ΟΓΑ, για ποσό χιλίων
πεντακοσίων τριάντα έξι ευρώ καθώς και για το σύνολο
των διαφυγόντων δασμών και φόρων συνολικού ποσού
εβδομήντα δύο ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά (72,81 €).
Ο καταλογιζόμενος δικαιούται να ασκήσει προσφυγή
εντός 30 ημερών ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού
Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΑΣΤΟΥ
Ι

(6)
Επιβολή προστίμου λόγω Τελωνειακής Παράβασης στον ΛΙΑΝΟ ΠΕΤΡΟ του Βασιλείου.
Με την υπ’ αρ. 53/3.7.2020 καταλογιστική πράξη της
Προϊσταμένης της Διεύθυνσης του Τελωνείου Ιωαννίνων,
καταλογίστηκαν α) πολλαπλά τέλη χιλίων πεντακοσίων
ευρώ (1.500,00 €) πλέον τέλους χαρτοσήμου τριάντα
ευρώ (30,00 €) και Ο.Γ.Α. έξι ευρώ (6,00 €) συνολικά
δηλαδή το ποσό των χιλίων πεντακοσίων τριάντα έξι
ευρώ (1.536,00 €) για παράβαση (λαθρεμπορία) των
άρθρων 119Α παρ. 2 και 155 παρ. 1 και 2 εδ. α΄ και ζ΄
του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»,
β) δασμοί και φόροι του διαφυγόντος της κατάσχεσης
εμπορεύματος συνολικού ποσού διακόσια πενήντα
δύο ευρώ και εξήντα εννέα λεπτά (252,69 €) τα οποία
επιμερίστηκαν ισομερώς στους δύο υπαιτίους. Στον
ΛΙΑΝΟ ΠΕΤΡΟ του Βασιλείου και της Άννας, κάτοχο του
υπό στοιχεία ΑΜ 394765/18.2.2014 Τ.Α. Κοζάνης Δ.Α.Τ.,
με ΑΦΜ 076787853 αγνώστου διαμονής, επιβλήθηκαν
προσωπικά επτακόσια πενήντα (750 €) ευρώ πλέον Τ.Χ.
+ ΟΓΑ 2,4% επί του πολλαπλού τέλους, δεκαοχτώ ευρώ,
ήτοι συνολικό ποσό επτακόσια εξήντα οχτώ ευρώ και
κηρύχθηκε αλληλέγγυα και εις ολόκληρον συνυπόχρεος
για την καταβολή του συνόλου του επιβληθέντος πολλαπλού τέλους συμπεριλαμβανομένου Τ.Χ. +ΟΓΑ, για ποσό
χιλίων πεντακοσίων τριάντα έξι ευρώ καθώς και για το
σύνολο των διαφυγόντων δασμών και φόρων συνολικού
ποσού διακόσια πενήντα δύο ευρώ και εξήντα εννέα
λεπτά (252,69 €).
Ο καταλογιζόμενος δικαιούται να ασκήσει προσφυγή
εντός 30 ημερών ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού
Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΑΣΤΟΥ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 3701/03.09.2020

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.

*02037010309200004*

