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μεταποιητική περίοδο 2020.
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4

Επιβολή πoλλαπλού τέλους για λαθρεμπορία καπνικών.

5

Επιβολή πολλαπλών Τελών για λαθρεμπορία καπνιστικών προϊόντων.

6
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Αρ. Φύλλου 2475

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Κ.Γ./Δ10/Α 17419
(1)
Επανακαθορισμός της σύνθεσης και των αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου Έργων Πολιτικής Αεροπορίας (Σ.Ε.Π.Α.).
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. του ν.δ. 714/1970 (Α΄ 238) «Περί ιδρύσεως Διευθύνσεως Εναερίων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω
Συγκοινωνιών και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας», όπως ισχύει,
2. της παρ. 4 του άρθρου 40 του ν. 1884/1990 (Α΄ 81)
«Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
3. των άρθρων 13,14 και 15 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45)
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει,
4. του ν. 3213/2003 (Α΄ 309) «Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών
και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης
και άλλων κατηγοριών προσώπων», όπως ισχύει,
5. της παρ. 10 β του άρθρου 4 του ν. 3481/2006 (Α΄ 162)
«Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και
μελετών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
6. του ν. 3669/2008 (Α΄ 116) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων»
όπως ισχύει,
7. του ν. 3913/2011(Α΄ 18) «Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις», όπως
ισχύει,
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8. του ν. 4146/2013 (Α΄ 90) περί «Διαμόρφωσης Φιλικού
Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
9. της παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143)
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό
και άλλες διατάξεις»,
10. της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015
(Α΄ 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων,
μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύει,
11. του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 4663/
2020,
12. του ν. 4427/2016 (Α΄ 188) «Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις», και ειδικότερα
του άρθρου 76 αυτού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
με την παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4663/2020 σε συνδυασμό με την παρ. 20 του άρθρου 43 «ρύθμιση ειδικών
θεμάτων» του π.δ. 84/2018 «Οργάνωση Αρχής Πολιτικής
Αεροπορίας» (Α΄ 156),
13. του άρθρου 3 του π.δ. 149/1987 (Α΄ 80) «Όργανα
που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις
σε θέματα έργων που εκτελούνται από την ΥΠΑ», όπως
τροποποιήθηκε με το π.δ. 214/1993 (Α΄ 90) και με το
π.δ. 384/1994 (Α΄ 215),
14. του π.δ. 56/1989 (Α΄ 28) «Οργανισμός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Μεταφορών
και Επικοινωνιών», όπως ισχύει,
15. του εδαφ. δ της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 129/
1992 (Α΄ 65) «Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την
έκδοση υπουργικών αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας υπουργείων»,
16. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που έχει διατηρηθεί εν ισχύει με τον
ν. 4622/2019,
17. της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 189/2009 (Α΄ 221)
«Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των
Υπουργείων»,
18. του π.δ. 123/2016 (Α΄ 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ... και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,
19. του άρθρου 6 και επομένων του Κεφ. Γ΄ της υπ’
αρ. 15140/26.04.1982 (Β΄ 219) κοινής αποφάσεως των
Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Συγκοινωνιών,
20. της όπως ισχύει υπ’ αρ. Δ10/Α/32826/2194/
25.08.1992 (Β΄ 548) κοινής αποφάσεως των Υπουργών
Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Περιορισμός Συλλογικών οργάνων της ΥΠΑ»,
εκδοθείσης κατ’ επιταγή του άρθρου 4 του ν. 2026/1992
(Α΄ 43),
21. της υπ’ αρ. Δ10/Α/21362/1447/16.09.2016, ΑΔΑ:
7ΤΟΤ4653ΟΞ-ΦΚΔ (Β΄ 3145), αποφάσεως του Υπουργού
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Μεταφορών και Επικοινωνιών «Επανακαθορισμός της
σύνθεσης και των αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου Έργων
Πολιτικής Αεροπορίας (ΣΕΠΑ)».
Β. α΄. Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη για την αποζημίωση των ιδιωτών - μελών του Συμβουλίου, υπό τις
προϋποθέσεις και εκ του συνδυασμού των ύπερθεν
υπό στοιχεία [9] και [10] μνημονευομένων διατάξεων
της παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) και
του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 το ύψος της οποίας δεν
μπορεί εξαρχής να προσδιορισθεί, καθώς εξαρτάται από
τον κατ’ έτος αριθμό συνεδριάσεων του Συμβουλίου και
από τη συμμετοχή ή μη των δικαιουμένων αποζημιώσεως στις συνεδριάσεις.
β΄. Το γεγονός ότι κατά την έκδοση της παρούσας
απόφασης οι θεσμοθετημένες με τον ν. 4427/2016 όπως
ισχύει και τα π.δ. 84 και 85/2018 υπηρεσίες, ήτοι η Αρχή
Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) και η Υπηρεσία Πολιτικής
Αεροπορίας (ΥΠΑ), που υπεισέρχονται στη θέση της
ΥΠΑ, βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης.
γ΄. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας, αποφασίζουμε:
1. Επανακαθορίζουμε τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες
του Συμβουλίου Έργων Πολιτικής Αεροπορίας (Σ.Ε.Π.Α.)
ως εξής:
α. Πρόεδρο του Σ.Ε.Π.Α. ορίζουμε τον Υποδιοικητή
Διαχείρισης Αερολιμένων και Υδατοδρομίων της ΥΠΑ
με αναπληρωματικό τον Υποδιοικητή Αεροναυτιλίας
της ΥΠΑ.
β. Μέλη του Σ.Ε.Π.Α. ορίζουμε:
βα. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της ΥΠΑ με αναπληρωματικό τον νόμιμο αναπληρωτή του.
ββ. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Νομικών Υποθέσεων της ΥΠΑ με αναπληρωματικό τον νόμιμο αναπληρωτή του.
βγ. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αερολιμένων της
ΥΠΑ με αναπληρωματικό τον νόμιμο αναπληρωτή του.
βδ. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικού και
Εφοδιασμού της ΥΠΑ με αναπληρωματικό τον νόμιμο
αναπληρωτή του.
βε. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικής Συντήρησης της ΥΠΑ με αναπληρωματικό τον νόμιμο αναπληρωτή του.
βστ. Τον Προϊστάμενο του Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΡΟΠΕ) της ΥΠΑ με αναπληρωματικό τον
νόμιμο αναπληρωτή του.
βζ. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών εκ των υπαλλήλων με βαθμό A΄, ΠΕ κατηγορίας τεχνικού κλάδου.
βη. Έναν εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) υποδεικνυομένου μετά του αναπληρωτή του
από τον Πρόεδρο του ΤΕΕ.
βθ. Έναν εκπρόσωπο των πανελληνίων εργοληπτικών
οργανώσεων υποδεικνυομένου μετά του αναπληρωτή
του από τις οργανώσεις αυτές.
Ο κατά το ανωτέρω εδάφιο βζ΄ εκπρόσωπος του οικείου Υπουργείου μετά του αναπληρωτή του υποδεικνύονται δι` εγγράφου προς τον Διοικητή της ΥΠΑ.
Οι κατά τα εδάφια βη΄ και βθ΄ εκπρόσωποι, ήτοι ο υπό
του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) και οι υφ`
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εκάστου των πανελληνίων εργοληπτικών οργανώσεων
υποδεικνυόμενοι, λαμβάνονται εκ των εκλογίμων, ως
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτών άπαντες οι
ανωτέρω δέον να είναι πολίτες Έλληνες και να απολαμβάνουν των πολιτικών και αστικών αυτών δικαιωμάτων
αποκλειομένων των εχόντων μετά της ΥΠΑ εκκρεμείς
διαφορές, των διατελούντων σε οποιαδήποτε συμβατική
σχέση προς αυτή, των ασκούντων επιχειρήσεις κατασκευής έργων στους αερολιμένες και στις εν γένει εγκαταστάσεις της υπηρεσίας, των προμηθευόντων αυτή τα
αναγκαία διά την λειτουργία της παντός είδους υλικά και
εξοπλισμό ως και των υπαλλήλων πάντων των προσώπων τούτων και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
τέτοιων επιχειρήσεων και εταιρειών.
2. Η συγκρότηση του Σ.Ε.Π.Α. και η εφεξής τμηματική
ανανέωση αυτού γίνεται διά πράξεως του Διοικητή της
ΥΠΑ, εκδιδομένης κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο
13 του ν. 2690/1999. Με την πράξη αυτή ορίζονται ο
Πρόεδρος και ο αναπληρωτής του, υπάλληλοι της ΥΠΑ
ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των εδαφίων (βα) (βστ) της προηγουμένης παραγράφου, καθώς και τα
πρόσωπα που υποδεικνύονται ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των εδαφίων (βζ),(βη) και (βθ) της αυτής
παραγράφου.
3. Ως εκπρόσωπος των πανελληνίων εργοληπτικών
οργανώσεων του εδαφίου βθ. επιλέγεται κατά την κρίση
του Διοικητού της ΥΠΑ το πλέον κατάλληλο πρόσωπο εκ
των υποδεικνυομένων υπό των Διοικητικών Συμβουλίων
αυτών.
4. Καθήκοντα γραμματέα του Σ.Ε.Π.Α. ανατίθενται σε
υπάλληλο της ΥΠΑ με Α΄ βαθμό, ο οποίος ορίζεται μαζί
με τον αναπληρωματικό του με την πράξη συγκρότησης
του οργάνου.
5. Το Σ.Ε.Π.Α. συνεδριάζει και λειτουργεί σύμφωνα με
τα όσα επιτάσσουν οι διατάξεις των άρθρων 14 και 15
του ν. 2690/1999 (Α΄ 45).
6. Το Συμβούλιο συγκαλείται σε συνεδρίαση με πρόσκληση του Προέδρου, στην οποία περιλαμβάνονται
και τα προς συζήτηση θέματα της ημερησίας διατάξεως.
Εφόσον αναγράφεται στην ημερήσια διάταξη θέμα που
αφορά σε καθ’ ύλην αρμόδια μονάδα της ΥΠΑ, μη εκπροσωποπουμένης στο Συμβούλιο από τα ορισθέντα μέλη,
τότε ο Προϊστάμενος της μονάδας αυτής καλείται να
συμμετάσχει στη συνεδρίαση μετά δικαιώματος ψήφου.
7. Τα θέματα εισηγούνται στο Σ.Ε.Π.Α. ο προϊστάμενος
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της ΥΠΑ ή ανάλογα
με το συζητούμενο θέμα ο αντίστοιχος προϊστάμενος
της οργανικής μονάδας της ΥΠΑ, κατόπιν προσκλήσεως
του Προέδρου. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος
των ανωτέρω προϊσταμένων τα θέματα εισηγούνται οι
προϊστάμενοι των αντίστοιχων με το θέμα Τμημάτων ή
οι αρχαιότεροι υπάλληλοι των Τμημάτων, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου στην περίπτωση όμως αυτή, οι
εισηγητές μετέχουν στη σύνθεση του Συμβουλίου άνευ
δικαιώματος ψήφου.
8. Αποστολή του Σ.Ε.Π.Α. είναι η γνωμοδότηση για όλα
τα σχετικά με την εκτέλεση έργων θέματα που ορίζουν
οι διατάξεις του ν.δ. 714/1970 (Α΄ 238) όπως ισχύει, οι
διατάξεις του π.δ. 149/1987 (Α΄ 80) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο του π.δ. 384/1994 (Α΄ 215),
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οι διατάξεις του π.δ. 56/1989 (Α΄ 28) όπως ισχύει και οι
διατάξεις του Κανονισμού Εκπόνησης Μελετών Έργων
και Τεχνικών Προδιαγραφών Υ.Π.Α. όπως αυτός ισχύει
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 3316/2005 (Α΄ 42)
«Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες
διατάξεις», τις διατάξεις του ν. 3669/2008 (Α΄ 116) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» όπως ισχύει και του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών - προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/
ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 2
του άρθρου 55 του ν. 4663/2020, καθώς και κάθε άλλης
σχετικής διάταξης της ισχύουσας νομοθεσίας περί μελετών και εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων, που διέπουν
τα έργα της ΥΠΑ.
Επίσης παρέχει τη γνώμη του για κάθε άλλο σχετικό
θέμα που παραπέμπεται σ’ αυτό αρμοδίως από την Προϊσταμένη Αρχή, στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας.
9. Η αποζημίωση για τους ιδιώτες μέλη του Σ.Ε.Π.Α.
θα καθορισθεί με σχετική απόφαση, η οποία θα εκδοθεί
υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 21
του ν. 4354/2015 εν συνδυασμώ με αυτές της παρ. 3 του
άρθρου 77 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).
10. Από της δημοσιεύσεως της παρούσης καταργείται
η απόφαση υπ’ αρ. Δ10/Α/21362/1447/16.09.2016 [ΑΔΑ:
7ΤΟΤ4653ΟΞ-ΦΚΔ] (Β΄ 3145).
11. Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από της δημοσιεύσεώς της διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ελληνικό, 4 Ιουνίου 2020
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
Ι

Αριθμ. 1479/146656
(2)
Έγκριση συμμετοχής μεταποιητικών επιχειρήσεων χυμοποίησης συμπύρηνου ροδάκινου στο καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης για την μεταποιητική περίοδο 2020.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 2 του άρθρου 6 της υπ’ αρ. 926/39517/
06.04.2015 υπουργικής απόφασης (Β΄ 680) «Καθορισμός
λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης
στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του
Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1307/2013 του Συμβουλίου»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
β) του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 4810/110876/13.10.2015
υπουργικής απόφασης (Β΄ 2269) «Συμπληρωματικά μέ-
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τρα εφαρμογής της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα
των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού
(ΕΕ) υπ’ αρ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
Συμβουλίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
γ) της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή
της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των
τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
δ) του άρθρου 33 της υπ’ αρ. 104/7056/2015 υπουργικής απόφασης (Β΄ 147) «Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων
κατ' εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ) 1307/2013 και του
Κανονισμού (ΕΚ)1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. α) το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 38),
β) το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό
Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής
δημόσιας διοίκησης»,
γ) το π.δ. 97/2017 (Α΄ 138) «Οργανισμός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»,
δ) την υπ’ αρ. 5856/90734/26.06.2018 υπουργική απόφαση (ΑΔΑ 7ΔΕ04653ΠΓ-ΖΝΧ) «Τοποθέτηση Προϊσταμένου στη Γενική Διεύθυνση Τροφίμων του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»,
3. τις αιτήσεις των μεταποιητικών επιχειρήσεων,
4. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Εγκρίνουμε, σύμφωνα με το άρθρο 2 της 4810/
110876/13.10.2015 υπουργικής απόφασης (Β΄ 2269),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις παρακάτω μεταποιητικές επιχειρήσεις χυμοποίησης συμπύρηνου ροδάκινου, προκειμένου να συμμετάσχουν στο καθεστώς της
συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων
ροδάκινων για την περίοδο μεταποίησης έτους 2020.
α.α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ

1

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ
Α.Ε.
ΑΛΜΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΣΑΛΜΜΕ Α.Ε.

2

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΠΕΛΛΑΣ - ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3

Α.Σ ΒΕΡΟΙΑΣ «VENUS
GROWERS»

-
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4

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΑΝΑΪΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

5

ΒΙΤΟΜ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΤΟΜ Α.Β.Ε.Ε.

6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΧΥΜΩΝ Κ.ΔΕΔΕΣ ΑΣΠΙΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

7

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ
ΑΒΕΕ

8

AGRO PHOENIX A.B.E.E.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΛΤΩΝ ΝΩΠΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

AGRO
PHOENIX

ΔΑΝΑΪΣ Α.Ε.

ΑΣΠΙΣ Α.Ε.

Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Ιουνίου 2020
Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης
Χ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Ι

Αριθμ. Α.1128
(3)
Προσθήκη νέων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016
(Α΄ 94) και ειδικότερα της παρ. 9, της υποπαρ. β΄ της παρ. 2
και των υποπαρ. γ' και δ' της παρ. 3 του άρθρου 41 και
των παρ. 1 και 5 του άρθρου 14,
β) των άρθρων 10 και 11 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
γ) της υπ’ αρ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017
(Β΄ 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει και
2. Την υπ’ αρ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη
του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός
Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό
με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου
10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’
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αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και υπ’ αρ. 5294 ΕΞ 2020/17.01.2020
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων».
3. Την υπ’ αρ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.01.2013 (Β΄ 130
και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και
του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α' της παρ. 3
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
4. Την ΠΟΛ 1006/2013 (Β΄ 19/2014) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία και Δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου
(Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής
και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας», όπως
ισχύει.
5. Την υπ’ αρ. 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ1133/06.10.2008
(Β΄ 2149) Α.Υ.Ο.Ο. «Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ.2008)», όπως
ισχύει.
6. Το υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΕΟΠΥ/33788/1341/
06.04.2020 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας
και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Προσθήκη νέων Κωδικών
Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) για υπηρεσίες που σχετίζονται με την ηλεκτροκίνηση».
7. Την ανάγκη συμπλήρωσης της Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων με προσθήκη νέων
οικονομικών δραστηριοτήτων.
8. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:
Στον πίνακα της αναθεωρημένης έκδοσης «Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ.) 2008» της
1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ1133/06.10.2008 (Β΄ 2149)
Α.Υ.Ο.Ο., προστίθενται νέοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας ως κάτωθι:
Κ.Α.Δ.
52.21.26
52.21.26.01
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(4)
Επιβολή πoλλαπλού τέλους για λαθρεμπορία καπνικών.
Δυνάμει της υπ’ αρ. 405/14/2020 καταλογιστικής
πράξης του Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τελωνείου
Αθηνών που εκδόθηκε στις 27.03.2020, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 142, παρ. 1 του άρθρου
152, της παρ. 2 του άρθρου 119Α και του εδ. ζ΄ της παρ. 2
του άρθρου 155 του ν. 2960/2001 «Εθνικού Τελωνειακού
Κώδικα», αφορά λαθρεμπορία 178 πακέτων τσιγάρων,
που διαπιστώθηκε την 07.06.2013 στην Αθήνα Αττικής
(σχετ. η με αρ. πρωτ. 3008/14/34/08.06.2013 μηνυτήρια
αναφορά του Τμήματος Ασφαλείας Αγ. Παντελεήμονα),
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 συνολικό ποσό των πεντακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και
τριάντα δύο λεπτών (596,32 €), εκ των οποίων Εισαγωγικός Δασμός 62,84 €, Φ.Π.Α. 120,16 € και Ειδικός Φόρος
Κατανάλωσης 413,32 € (Πάγιος Ε.Φ.Κ.284,80 € + Αναλογικός Ε.Φ.Κ.128,52 €).
2. Επιβλήθηκε στον (επ.) SHOSSAIN (ον) MUBARAK
του Shamsuddin και της Anoara, γεν. το 1987 στο Μπαγκλαντές, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδό Ιουλιανού αρ.
77 και νυν αγνώστου διαμονής, πολλαπλό τέλος συνολικού ποσού χιλίων επτακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ
και ενενήντα έξι λεπτών (1788,96 €), ήτοι το τριπλάσιο
των αναλογούντων στα υπό κρίση καπνικά δασμών και
φόρων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 150 παρ. 1
του ν. 2960/2001, το οποίο υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α.
(2,4%) κατά την είσπραξή του, σύμφωνα με τον Κώδικα
περί Τελών Χαρτοσήμου.
Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της
δημοσίευσής της στο Φ.Ε.Κ.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
ΔΗΜ. ΒΛΑΧΑΒΑΣ
Ι

Υπηρεσίες ηλεκτροκίνησης
Υπηρεσίες Επαναφόρτισης Συσσωρευτών Ηλεκτρικών Οχημάτων

Υπηρεσίες διαχείρισης και εκμετάλλευ52.21.26.02 σης Υποδομών Επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Υπηρεσίες διεκπεραίωσης συναλλαγών
52.21.26.03 και διαλειτουργικότητας Υποδομών
Επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Ιουνίου 2020
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

(5)
Επιβολή πολλαπλών Τελών για λαθρεμπορία καπνιστικών προϊόντων.
Δυνάμει της υπ’ αρ. 07/2013/28.05.2020 (MRN:
20GRYK40310000001.9) καταλογιστικής πράξης της
προϊσταμένης του Τελωνείου Πόρου και λόγω παράβασης των άρθρων 119Α, της παρ. 2 του άρθρου 142 και
155 και επόμενα του ν. 2960/2001 «Εθνικού Τελωνειακού
Κώδικα»), εις βάρος του κριθέντος ως υπαιτίου: AHMED
(επ.) AQEEL (ον.) του Sabir Ahmed και της Hafeez Bibi γεν.
01.01.1986 στο Πακιστάν κάτοικος Γαλατά Τροιζηνίας
Αττικής και νυν αγνώστου διαμονής, στερούμενος εγγράφων ταυτοποίησης, με ΑΦΜ 500036074 της Α΄ Δ.Ο.Υ.
ΑΘΗΝΩΝ, λόγω διάπραξης τελωνειακής παράβασης
λαθρεμπορίας καπνικών προϊόντων, κατά τις ανωτέρω
διατάξεις, επεβλήθη πολλαπλό τέλος εκ πέντε χιλιάδων
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είκοσι πέντε ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών, 5.025,39 €,
το οποίο υπόκειται κατά την είσπραξη του σε Τ.Χ. 2% και
ΟΓΑ επί των Τελών Χαρτοσήμου 20%, σύμφωνα με τον
Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου.
Η παρούσα κοινοποιείται διά δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 152 παρ. 5 του ν. 2960/2001 («Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα»).
Η Προϊσταμένη του Τελωνείου
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ
Ι

(6)
Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του (επ)
MOHAMMAD (ον) ALI του SHAMSHAD και της
NAZLEY για λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.
Με την υπ’ αρ. 251/17/04.10.2019 καταλογιστική πράξη του Προϊσταμένου του Γ΄ Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσσαλονίκης, επιβάλλονται σε βάρος του (επ) MOHAMMAD
(ον) ALI του SHAMSHAD και της NAZLEY, γεν. 16.02.2001
στο Πακιστάν, κατόχου του υπ’ αρ. 0178716 Δελτίου Αιτούντος Διεθνούς Προστασίας, κατοίκου Θεσσαλονίκης,
οδού Μοναστηρίου αρ. 85 και ήδη αγνώστου διαμονής, πολλαπλά τέλη ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ
(1.500,00 €), πλέον τελών χαρτοσήμου, για την παράνομη
κατοχή 300 τεμαχίων τσιγάρων, πράξη που χαρακτηρίζεται ως τελωνειακή παράβαση-λαθρεμπορία, κατά την
έννοια των συνδυασμένων διατάξεων των άρθρων 119Α
παρ. 2, 142 παρ. 2 , 155 παρ. 1β΄ και 2ζ΄ του ν. 2960/2001.
Ο καταλογιζόμενος δικαιούται να ασκήσει προσφυγή
εντός 30 ημερών ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις οικείες
διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.
Η παρούσα περίληψη δημοσιεύεται σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 152 παρ. 5 εδ. β΄ του ν. 2960/2001
«Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα».
Ο Προϊστάμενος
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ
Ι

(7)
Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του
α) MOHAMMAD (επ) ALI (ον) του SHAMSHAD και
της NAZLEY και του β) (επ) GHAFOOR (ον) AZHAR
του ABDUL και της NASEEM, για λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.
Με την αρ. 350/17/17.10.2019 καταλογιστική πράξη
του Προϊσταμένου του Γ΄ Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσσαλονίκης, επιβάλλονται σε βάρος του α) MOHAMMAD (επ) ALI
(ον) του SHAMSHAD και της NAZLEY, γεν. 16.02.2001 στο
Πακιστάν, κατόχου του υπ’ αρ. 136750 Δελτίου Αιτήσαντος Διεθνή Προστασία, κατοίκου Θεσσαλονίκης, οδού
Μοναστηρίου αρ. 85 και ήδη αγνώστου διαμονής αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπόχρεου με τον GHAFOOR
(επ) AZHAR (ον) του ABDUL και της NASEEM, γεν.

Τεύχος B’ 2475/22.06.2020

01.01.1993 στο Πακιστάν, κατόχου του υπ’ αρ. 0111896
Δελτίου Αιτήσαντος Διεθνή Προστασία, εκδοθέν την
12.08.2016 εώς 12.02.2017 από Υπηρεσία Ασύλου και
με ΑΦΜ 168907059, κατοίκου Θεσσαλονίκης, οδού Σωκράτους αρ. 7 και ήδη αγνώστου διαμονής, πολλαπλά
τέλη ποσού χιλίων επτακοσίων ενενήντα οχτώ ευρώ και
ογδόντα έξι λεπτών (1.798,86 €), πλέον τελών χαρτοσήμου, για την παράνομη κατοχή 2.420 τεμαχίων τσιγάρων
και 0,650 κιλών καπνού, πράξη που χαρακτηρίζεται ως
τελωνειακή παράβαση-λαθρεμπορία, κατά την έννοια
των συνδυασμένων διατάξεων των άρθρων 119Α παρ. 2,
142 παρ. 2 , 155 παρ. 1β΄ και 2ζ΄ του ν. 2960/2001.
Ο καταλογιζόμενος δικαιούται να ασκήσει προσφυγή
εντός 30 ημερών ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις οικείες
διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.
Η παρούσα περίληψη δημοσιεύεται σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 152 παρ. 5 εδ. β΄ του ν. 2960/2001
«Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα».
Ο Προϊστάμενος
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ
Ι

(8)
Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του α) (επ)
MOHAMMAD (ον) ALI του SHAMSHAD και της
NAZLEY και του β) (επ) GUJJAR (ον) ALI AQIB του
GULZAR AHMED και της AZRA, για λαθρεμπορία
καπνικών προϊόντων.
Με την υπ’ αρ. 347/17/17.10.2019 καταλογιστική πράξη του Προϊσταμένου του Γ΄ Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσσαλονίκης, επιβάλλονται σε βάρος του α) MOHAMMAD (επ)
ALI (ον) του SHAMSHAD και της NAZLEY, γεν. 16.02.2001
στο Πακιστάν, κατόχου του υπ’ αρ. 136750 Δελτίου Αιτήσαντος Διεθνή Προστασία, κατοίκου Θεσσαλονίκης,
οδού Μοναστηρίου αρ. 85 και ήδη αγνώστου διαμονής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπόχρεου με τον
(επ) GUJJAR (ον) ALI AQIB του GULZAR AHMED και της
AZRA, γεν. 11.12.2001 στο Πακιστάν, κατόχου του υπ’ αρ.
0205132 Δελτίο Αιτούντος Διεθνή Προστασία, Θεσσαλονίκης κατοίκου του κέντρου φιλοξενίας «ΑΡΣΙΣ» στο
Νομό Θεσσαλονίκης και ήδη αγνώστου διαμονής, πολλαπλά τέλη ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €),
πλέον τελών χαρτοσήμου, για την παράνομη κατοχή
2.260 τεμαχίων τσιγάρων, πράξη που χαρακτηρίζεται
ως τελωνειακή παράβαση-λαθρεμπορία, κατά την έννοια
των συνδυασμένων διατάξεων των άρθρων 119Α παρ. 2,
142 παρ. 2 , 155 παρ. 1β΄ και 2ζ΄ του ν. 2960/2001.
Ο καταλογιζόμενος δικαιούται να ασκήσει προσφυγή
εντός 30 ημερών ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις οικείες
διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.
Η παρούσα περίληψη δημοσιεύεται σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 152 παρ. 5 εδ. β΄ του ν. 2960/2001
«Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα».
Ο Προϊστάμενος
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ
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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.

*02024752206200008*

