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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
20 Μαΐου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τοποθέτηση οπλιτών θητείας, πτυχιούχων ιατρικής σε κενές θέσεις Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων, Περιφερειακών Ιατρείων και
Κέντρων Υγείας, άγονων, απομακρυσμένων και
προβληματικών περιοχών.

2

Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση
στον (επ) KREPI (ov) NIK του PRENG και της DAVE.

3

Επιβολή πολλαπλών τελών στον Πέτρο Λιανό του
Βασιλείου για λαθρεμπορία καπνικών.

4

Επιβολή πολλαπλών τελών στον Πέτρο Λιανό του
Βασιλείου για λαθρεμπορία καπνικών.

5

Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου για το Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας Μαντινείας του Δήμου Τρίπολης Νομού Αρκαδίας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ. 400/175/333177 Σ. 3410
(1)
Τοποθέτηση οπλιτών θητείας, πτυχιούχων ιατρικής σε κενές θέσεις Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων, Περιφερειακών Ιατρείων και
Κέντρων Υγείας, άγονων, απομακρυσμένων και
προβληματικών περιοχών.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4361/2016 «Ρύθμιση
θεμάτων μεταθέσεων οπλιτών, μέριμνας προσωπικού και
άλλες διατάξεις» (Α’ 10).
2. Το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία, διαφάνεια κυβερνητικών οργάνων» (Α’ 133).
3. Την υπό στοιχεία Α1 α/43866/08.06.2018 απόφαση Υπουργού Υγείας «Τοποθέτηση της Παρασκευής
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Θεοφίλου, μόνιμης υπαλλήλου κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Α’, ως Προϊσταμένη της Γενικής
Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας»
(ΑΔΑ:Ω257465ΦΥΟ-Σ1 Ε).
4. Την υπό στοιχεία 247153α/09.08.2019 κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας,
Αλκιβιάδη Στεφανή» (Β’ 3181).
5. Το υπ’ αρ. 9/07.01.2021 έγγραφο αίτημα του Υπουργείου Υγείας.
6. Την υπό στοιχεία Φ.400/38/319665/Σ.913/06 Φεβ
2021 κοινή απόφαση Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και
Υγείας «Τοποθέτηση Οπλιτών Θητείας Πτυχιούχων Ιατρικής σε κενές θέσεις Πολυδύναμων Περιφερειακών
Ιατρείων, Περιφερειακών Ιατρείων και Κέντρων Υγείας,
άγονων, απομακρυσμένων και προβληματικών περιοχών» (Β’ 547).
7. Το υπό στοιχεία Φ.400/04/449780/Σ.212/16 Φεβ 21/
ΓΕΣ/Β3 (ΔΟΘ).
8. Το υπό στοιχεία Φ.400/06/450937/Σ.278/01 Mαρ
21/ΓΕΣ/Β3 (ΔΟΘ).
9. Το υπό στοιχεία Φ.400/10/453559/Σ.552/05 Μαϊ 21/
ΓΕΣ/Β3 (ΔΟΘ).
10. Το υπό στοιχεία Φ.760/38/49837/Σ.8681/06 Μαϊ
21/ΥΠΕΘΑ/ΣΓ Υ-ΦΕΘΑ/ΤΜΠ, αποφασίζουμε:
1. Τη λήξη τοποθέτησης του Στρ (ΥΓ) Χριστοφορίδη Κωνσταντίνου του Ιωάννη, ΣΑ:22100157316, 2020
ΣΤΕΣΣΟ, ειδικότητας Ιατρού Άνευ Ειδικότητας (ΙΑΕ), στο
Περιφερειακό Ιατρείο Γαύδου, 7^ Υγειονομικής Περιφέρειας, ο οποίος παρουσιάστηκε στο συγκεκριμένο
Περιφερειακό Ιατρείο και ανέλαβε υπηρεσία την 26 Φεβ
2021, για τους λόγους που αναφέρονται στο με α/α 9
στοιχείο του προοιμίου της παρούσης.
2. Η τοποθέτηση του ανωτέρω στρατεύσιμου,
πραγματοποιήθηκε με την υπό στοιχεία Φ.400/38/
319665/Σ.913/06.02.2021 κοινή απόφαση που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 8 του ν. 4361/2016
«Τοποθέτηση οπλιτών θητείας, πτυχιούχων ιατρικής σε
κενές θέσεις Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων, Περιφερειακών Ιατρείων και Κέντρων Υγείας, άγονων, απομακρυσμένων και προβληματικών περιοχών» (Β’ 547),
(αύξων αριθμός 1δ της ως άνω κοινής απόφασης), η
οποία κατά τα λοιπά παραμένει σε ισχύ.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης
Υπηρεσιών Υγείας Υπουργείου Υγείας
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΕΟΦΙΛΟΥ
I

(2)
Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση
στον (επ) KREPI (ov) NIK του PRENG και της DAVE.
Δυνάμει της υπό στοιχεία 81/2019/24-03-2021
(MRN:21GRYK13020000025-3) καταλογιστικής πράξης
της Προϊσταμένης του Τελωνείου Αλεξανδρούπολης
που δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ. 5
ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα», επιβλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 142
παρ. 1 και του άρθρου 137 Α παράγραφος 1 περίπτωση
α σε βάρος του (επ) KREPI (ov) NIK του PRENG και της
DAVE, γεν. 19-07-1980 στην Αλβανία, κάτοικο Ιεράπετρας
Κρήτης, με Α.Φ.Μ.124030155 Δ.Ο.Υ. Αγίου Νικολάου και
ήδη άγνωστης διαμονής, πρόστιμο ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€) πλέον τ.χ. και ΟΓΑ. για κατοχή και
κυκλοφορία κοινοτικού οχήματος μάρκας PEUGEOT,
με αριθμό κυκλοφορίας CH-443-ΗΖ Γαλλικών αρχών,
με αριθμό πλαισίου VF36DRHRH21026304 και κυβισμό
1997 κυβικά εκατοστά, από πρόσωπο εγκατεστημένο
στην Ελλάδα. 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 Προϊστάμενη
ΧΡΥΣΗ ΜΠΕΝΑΖΗ
I

(3)
Επιβολή πολλαπλών τελών στον Πέτρο Λιανό του
Βασιλείου για λαθρεμπορία καπνικών.
Με την υπ’ αρ. 02/30-03-2021 καταλογιστική πράξη
της Διευθύντριας του Τελωνείου Σύρου, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 155 παρ. 1 του ν. 2960/2001
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και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ. 5 του
προαναφερόμενου νόμου, ο Πέτρος Λιανός του Βασιλείου και της Άννας, γεννηθείς την 13-10-1976 στη Βέροια
Ημαθίας, κάτοχος του υπ’ αρ. ΑΜ394765/18-02-2014/Α.Τ.
Κοζάνης Δ.Α.Τ. και ΑΦΜ 076787853, αγνώστου διαμονής,
κρίθηκε υπαίτιος λαθρεμπορίας καπνικών, διότι διέθεσε
στην Ελληνική αγορά ποσότητα χύμα αφορολόγητου καπνού, βάρους τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα
γραμμαρίων (4.480 γρ.). Για την πράξη του αυτή του επιβλήθηκαν πολλαπλά τέλη που ανέρχονται στο ύψος των
τριών χιλιάδων εκατόν δεκαεπτά ευρώ και εξήντα δύο
λεπτών (3.117,62€), το οποίο συμπεριλαμβάνει και τα
τέλη χαρτοσήμου. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το άρθρο
του 160 παρ. 2 του ν. 2960/2001 του επιβλήθηκε ποινή
ίση με το ύψος των διαφυγόντων δασμών και φόρων,
ήτοι συνολικά χιλίων δεκατεσσάρων ευρώ και ογδόντα
πέντε λεπτών (1.014,85 €). Για τα ανωτέρω ποσά είναι
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεος και ο Τιμόθεος
Λιβέρης του Παναγιώτη και της Μαρουδής, με Α.Δ.Τ.
ΑΝ789020 και ΑΦΜ 065220197. Κατά της ως άνω πράξης
επιτρέπεται η κατάθεση προσφυγής, εντός τριάντα(30)
ημερών από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου.
Η Προϊσταμένη
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΑΦΙΛΗ
I

(4)
Επιβολή πολλαπλών τελών στον Πέτρο Λιανό του
Βασιλείου για λαθρεμπορία καπνικών.
Με την υπ’ αρ. 51/2020/30-03-2021 καταλογιστική
πράξη της Διευθύντριας του Τελωνείου Σύρου, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 155 παρ. 1 του ν. 2960/2001
και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ. 5 του
προαναφερόμενου νόμου, ο Πέτρος Λιανός του Βασιλείου και της Άννας, γεννηθείς την 13-1976 στη Βέροια
Ημαθίας, κάτοχος του υπ’ αρ. ΑΜ394765/18-02-2014/Α.Τ.
Κοζάνης Δ.Α.Τ. και ΑΦΜ 076787853, αγνώστου διαμονής,
κρίθηκε υπαίτιος λαθρεμπορίας καπνικών διότι διέθεσε
στην Ελληνική αγορά ποσότητα χύμα αφορολόγητου
καπνού, βάρους επτά χιλιάδων εξακοσίων εξήντα γραμμαρίων (7.660 γρ.). Για την πράξη του αυτή του επιβλήθηκαν πολλαπλά τέλη, που ανέρχονται στο ύψος των
πέντε χιλιάδων τριακοσίων τριάντα ευρώ και πενήντα
έξι λεπτών (5.330,56€), το οποίο συμπεριλαμβάνει και τα
τέλη χαρτοσήμου. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το άρθρο
του 160 παρ. 2 του ν. 2960/01 του επιβλήθηκε ποινή ίση
με το ύψος των διαφυγόντων δασμών και φόρων, ήτοι
συνολικά χιλίων επτακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και είκοσι ενός λεπτών (1.735,21 €). Για τα ανωτέρω ποσά είναι
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεος και ο Αλέξιος
Μένεγας του Ιωάννη και της Κομνώς, με Α.Δ.Τ. Κ796886
και ΑΦΜ 043231717. Κατά της ως άνω πράξης επιτρέπεται η κατάθεση προσφυγής, εντός τριάντα(30) ημερών
από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου.
Η Προϊσταμένη
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΑΦΙΛΗ
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Αριθμ. 80203
(5)
Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου για το Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας Μαντινείας του Δήμου Τρίπολης Νομού Αρκαδίας.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 8 του άρθρου 2 του
ν. 344/1976 «Περί ληξιαρχικών πράξεων», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 παρ. 15 του ν. 2307/1995
(A΄ 113).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 4 του ν. 2503/1997
(Α΄ 107) «διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση
και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 280 του ν. 3852/
2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης
(Α΄ 87).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 139/2010
(Α΄ 232) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».
5. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 45 του ν. 3979/
2011 (Α΄ 138), όπως: α) συμπληρώθηκαν με τις όμοιες
της παρ. 19 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85),
β) αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες της παρ. 1 του άρθρου 135 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148).
6. Την υπό στοιχεία Φ.127080/57460/21-12-2010 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Υποδιαίρεση ληξιαρχικής Περιφέρειας Δήμων που συνιστώνται από συνένωση
ΟΤΑ σύμφωνα με τον ν. 3852/2010» (Β΄ 1984).
7. Την υπ’ αρ. 65/2010 (υπό στοιχεία Φ. 127080/57510/
31-12-2010) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Περί ληξιαρχικών βιβλίων των νέων δήμων που συνιστώνται από
συνένωση ΟΤΑ με τον ν. 3852/2010».
8. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/
2015 (Α΄ 47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμησης Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
9. Την υπ’ αρ. 15870/15-5-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 250) απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών αναφορικά με το διορισμό
Συντονιστή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
10. Την υπ’ αρ. 140634/22-6-2017 (Β΄ 2208) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Μεταβίβαση
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δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Συντονιστή» στον
Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Γενικής
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας, της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου»,
όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 304768/4-12-2017
(Β΄ 4409) και 291101/31.12.2018 (Β΄ 86/2019) όμοιες
αποφάσεις.
11. Το γεγονός ότι ο Δήμος Τρίπολης που συστάθηκε
με το άρθρο 1 του ν. 3852/2010 αποτελείται από οκτώ (8)
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και υποδιαιρείται
σε οκτώ (8) ληξιαρχικές περιφέρειες.
12. Την υπ’ αρ. 112484/9.7.2020 (Β΄ 3118) απόφαση με
την οποία ανατέθηκαν καθήκοντα Ληξιάρχου για το Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας Μαντινείας του Δήμου
Τρίπολης Ν. Αρκαδίας στην υπάλληλο Κυριαζοπούλου
Αγγελική του Αθανασίου κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού.
13. Την υπ’ αρ. 75669/13.5.2021 απόφαση μας με την
οποία απαλλάχθηκε από τα καθήκοντα Ληξιάρχου της
Δημοτικής Ενότητας Μαντινείας του Δήμου Τρίπολης
Νομού Αρκαδίας η Κυριαζοπούλου Αγγελική του Αθανασίου υπάλληλος του Δήμου Τρίπολης κλάδου ΔΕ1
Διοικητικού.
14. Το υπ’ αρ. 9407/29.4.2021 έγγραφο του Δημάρχου
Τρίπολης στο οποίο εκθέτει ότι αδυνατεί να εκτελέσει τα
καθήκοντα ληξιάρχου και προτείνει την ανάθεση των
καθηκόντων αυτών για την ληξιαρχική περιφέρεια της
Δημοτικής Ενότητας Μαντινείας του Δήμου Τρίπολης
Νομού Αρκαδίας στη δημοτική υπάλληλο Κέζα Ελένη
του Κωνσταντίνου κλάδου ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών.
15. Το γεγονός ότι η Δημοτική Ενότητα Μαντινείας
του Δήμου Τρίπολης έχει πληθυσμό κάτω των 10.000
κατοίκων, αποφασίζουμε:
Αναθέτουμε την άσκηση καθηκόντων Ληξιάρχου για
το Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας Μαντινείας του
Δήμου Τρίπολης Νομού Αρκαδίας στη δημοτική υπάλληλο Κέζα Ελένη του Κωνσταντίνου κλάδου ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Τρίπολη, 13 Μαΐου 2021
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
Νομικών Προσώπων Τρίπολης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΙΤΣΟΥ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 2089/20.05.2021

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.

*02020892005210004*

