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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ

8

Αποδοχή δωρεάς εκτιμώμενης αξίας χιλίων τετρακοσίων σαράντα ευρώ (1440,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., της κατασκευαστικής εταιρείας «ΜΟΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» προς την Ελληνική Αστυνομία.

9

Αποδοχή δωρεάς εκτιμώμενης αξίας τετρακοσίων πέντε ευρώ (405,00 €) συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α., του ΛΑΖΑΡΟΥ Αναστασίου του Ιωάννη
προς την Ελληνική Αστυνομία.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση των Παραρτημάτων του άρθρου 65
του ν. 4712/2020.

2

Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την εταιρεία
«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΗΣ Α.Ε.»
ενός (01) GPS Plotter μάρκας SEIWA με οθόνη 12
ιντσών, μάτι βυθομέτρου, ενσωματωμένους χάρτες Ελλάδας και echo sounder antenna gps για το
σκάφος ΠΛΣ 1027 του Κεντρικού Λιμεναρχείου
Βόλου.

3

Αποδοχή πρότασης δωρεάς από τον Οργανισμό
Λιμένων Νομού Ευβοίας Α.Ε. (ΟΛΝΕ Α.Ε.) ενός (01)
μεταχειρισμένου επιβατικού οχήματος μάρκας
Peugeot, προς το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας.

4

Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την εταιρεία
«ΚOSMOCAR A.E. Ανώνυμος Βιομηχανική και
Εμπορική Εταιρεία Αυτοκινήτων και Μηχανημάτων» ενός (01) εξοπλισμού ηλεκτροκίνητου οχήματος αστυνομίας, προς το Λιμεναρχείο Καλύμνου/Λιμενικό Σταθμό Αστυπάλαιας.

5

Αποδοχή δωρεάς εκτιμώμενης αξίας είκοσι τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων πενήντα τεσσάρων
ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (24.754,92 €) συμπεριλαμβανομένου Ειδικού Τέλους Ταξινόμησης
και Φ.Π.Α., της εταιρείας «Διαχειριστής Ελληνικού
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.»
προς την Ελληνική Αστυνομία.

6

Αποδοχή δωρεάς εκτιμώμενης αξίας έξι χιλιάδων,
επτακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και εβδομήντα
πέντε λεπτών (6.792,75 €) χωρίς Φ.Π.Α., της εταιρείας «VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT»
προς την Ελληνική Αστυνομία.

7

Αποδοχή δωρεάς εκτιμώμενης αξίας επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00 €), της εταιρείας «ΟΥΡΑΝΙΑ
ΚΑΚΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» προς την Ελληνική Αστυνομία.

Αρ. Φύλλου 2527

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 62068
(1)
Τροποποίηση των Παραρτημάτων του άρθρου
65 του ν. 4712/2020.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4712/2020 (Α’ 146) και ειδικότερα την παρ. 7
του άρθρου 65 «Ορισμός Αρχής Οργάνωσης Εποπτείας
και Συντονισμού και Αρχών Εφαρμογής Εποπτείας και
Διαχείρισης στο πεδίο ασφάλειας και συμμόρφωσης των
βιομηχανικών προϊόντων - Ορισμός Ενιαίου Γραφείου
Σύνδεσης στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ)
2019/1020».
2. Τον ν. 4622/2019 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» με τον οποίο διατηρείται σε ισχύ το άρθρο 90
του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).
3. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
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πουργών» (Α’ 121), το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155) και το π.δ. 2/
2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών» (Α’ 2).
5. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192), ως ισχύει.
6. Τον ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες
Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων, αλιείας
καιάλλες διατάξεις» (Α’ 86), Κεφάλαιο Ε’ «Εποπτεία αγοράς βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών ποιότητας».
7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1020 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019
«για την εποπτεία αγοράς και τη συμμόρφωση των προ-
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ϊόντων και για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/42/
ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αρ. 765/2008 και (ΕΕ) υπ’
αρ. 305/2011» (EEL 169/1 της 25.6.2019).
8. Την από 25-05-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Αντικείμενο
Tα Παραρτήματα I, II και III του άρθρου 65 του ν. 4712/
2020, τα οποία αποτυπώνουν την τεχνική ενωσιακή και
εθνική νομοθεσία αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, τροποποιούνται ως εξής:
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Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Aθήνα, 3 Ιουνίου 2021
Ο Υπουργός
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Ι

(2)
Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την εταιρεία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΗΣ Α.Ε.» ενός (01)
GPS Plotter μάρκας SEIWA με οθόνη 12 ιντσών, μάτι βυθομέτρου, ενσωματωμένους χάρτες Ελλάδας και
echo sounder antenna gps για το σκάφος ΠΛΣ 1027 του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου.
Με την υπ’ αρ. 2824.76/39043/2021/02 Ιουνίου 2021 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4182/2013, καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων
496-512 του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η υπ’ αρ. Εισερχ. Κ.Λ. Βόλου: 15340/08-12-2020 επιστολή δωρεάς της
εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΗΣ Α.Ε.», συνοδευόμενη με το αρ. 531 πρακτικό συνεδρίασης
του Δ.Σ. της, ενός (01) GPS Plotter μάρκας SEIWA με οθόνη 12 ιντσών, μάτι βυθομέτρου, ενσωματωμένους χάρτες
Ελλάδας και echo sounder antenna gps για το σκάφος ΠΛΣ 1027 του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου, συνολικής
αξίας πέντε χιλιάδων πενήντα δύο ευρώ (#5.052,00#€).
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
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(3)
Αποδοχή πρότασης δωρεάς από τον Οργανισμό Λιμένων Νομού Ευβοίας Α.Ε. (ΟΛΝΕ Α.Ε.)
ενός (01) μεταχειρισμένου επιβατικού οχήματος μάρκας Peugeot, προς το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας.
Με την υπ’ αρ. 2824.76/39033/2021/02 Ιουνίου 2021
απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
3 του ν. 4182/2013, καθώς επίσης και τις διατάξεις των
άρθρων 496-512 του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η
με Α.Π. 851/17-02-2021 επιστολή δωρεάς του Οργανισμού
Λιμένων Νομού Ευβοίας Α.Ε. (ΟΛΝΕ Α.Ε.) συνοδευόμενη με
την υπ’ αρ. 21 εγκριτική απόφαση του Δ.Σ. του, ενός (01)
μεταχειρισμένου επιβατικού οχήματος μάρκας Peugeot,
προς το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας, συνολικής αξίας
έξι χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (#6.250,00#€).
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του Διευθυντή της Διεύθυνσης Υποστήριξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4182/
2013 (Α’ 185), κατ’ εφαρμογή και των διατάξεων των
άρθρων 496, 498 και 499 Α.Κ., γίνεται αποδεκτή η δωρεά της εταιρείας «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου
Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» προς την Ελληνική Αστυνομία και συγκεκριμένα προς τη Διεύθυνση
Ασφάλειας Αττικής, εκτιμώμενης αξίας είκοσι τεσσάρων χιλιάδων, επτακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ
και ενενήντα δύο λεπτών (24.754,92 €) συμπεριλαμβανομένου Ειδικού Τέλους Ταξινόμησης και Φ.Π.Α.,
που αφορά έξι (6) δίκυκλα οχήματα, τύπου «παπί»,
καινούργια.
Ο Διευθυντής κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΛΙΑΝΙΤΗΣ

Ο Υπουργός

Ι

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
Ι

(4)
Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την εταιρεία
«ΚOSMOCAR A.E. Ανώνυμος Βιομηχανική και
Εμπορική Εταιρεία Αυτοκινήτων και Μηχανημάτων» ενός (01) εξοπλισμού ηλεκτροκίνητου οχήματος αστυνομίας, προς το Λιμεναρχείο Καλύμνου/Λιμενικό Σταθμό Αστυπάλαιας.
Με την υπ’ αρ. 2824.76/38850/2021/01 Ιουνίου 2021
απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4182/2013, καθώς επίσης και τις διατάξεις
των άρθρων 496-512 του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η από 24-05-2021 επιστολή δωρεάς της εταιρείας
«ΚOSMOCAR A.E. Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική
Εταιρεία Αυτοκινήτων και Μηχανημάτων» ενός (01) εξοπλισμού ηλεκτροκίνητου οχήματος αστυνομίας (μικροπρισματικές ταινίες σε συγκεκριμένο πάχος και χρωματισμό, λογότυπα, μεμβράνες ανακλαστικές προδιαγραφών
Λιμενικού Σώματος, ταινίες με στοιχεία του Φορέα επί του
υαλοπίνακα, αριθμούς αναγνώρισης οχήματος επί της
οροφής), προς το Λιμεναρχείο Καλύμνου/Λιμενικό Σταθμό Αστυπάλαιας, συνολικής αξίας χιλίων εκατόν ενενήντα
επτά ευρώ (#1.197,00#€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

(6)
Αποδοχή δωρεάς εκτιμώμενης αξίας έξι χιλιάδων,
επτακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και εβδομήντα
πέντε λεπτών (6.792,75 €) χωρίς Φ.Π.Α., της εταιρείας «VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT»
προς την Ελληνική Αστυνομία.
Με την υπ’ αρ. 9007/11/896-Α/01.06.2021 απόφαση
του Διευθυντή Υποστήριξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 (Α’ 185),
κατ’ εφαρμογή και των διατάξεων των άρθρων 496, 498
και 499 Α.Κ., γίνεται αποδεκτή η δωρεά της εταιρείας
«VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT» προς την Ελληνική Αστυνομία και συγκεκριμένα προς το Αστυνομικό Τμήμα Αστυπάλαιας της Β’ Διεύθυνσης Αστυνομίας
Δωδεκανήσου, εκτιμώμενης αξίας έξι χιλιάδων, επτακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών
(6.792,75 €) χωρίς Φ.Π.Α., που αφορά δύο (2) ηλεκτροκίνητα δίκυκλα οχήματα, τύπου eScooter, μάρκας SEAT,
μοντέλο MO, καινούργια, συμπεριλαμβανομένου εξοπλισμού οχημάτων.
Ο Διευθυντής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΜΠΗΡΑΣ
Ι

Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
Ι

(5)
Αποδοχή δωρεάς εκτιμώμενης αξίας είκοσι τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων πενήντα τεσσάρων
ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (24.754,92 €) συμπεριλαμβανομένου Ειδικού Τέλους Ταξινόμησης και Φ.Π.Α., της εταιρείας «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
Α.Ε.» προς την Ελληνική Αστυνομία.
Με την υπ’ αρ. 9007/11/899-Β/02.06.2021 απόφαση

(7)
Αποδοχή δωρεάς εκτιμώμενης αξίας εφτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00 €), της εταιρείας «ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΑΚΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» προς την Ελληνική
Αστυνομία.
Με την υπ’ αρ. 9007/11/897-Β/01.06.2021 απόφαση
του Προϊσταμένου Κλάδου Διαχειριστικής - Τεχνικής
Υποστήριξης και Πληροφορικής του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 (Α’ 185),
κατ’ εφαρμογή και των διατάξεων των άρθρων 496, 498
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και 499 Α.Κ., γίνεται αποδεκτή η δωρεά της εταιρείας
«ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΑΚΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» προς την Ελληνική
Αστυνομία και συγκεκριμένα προς το Τμήμα Ασφαλείας
Σπάρτης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λακωνίας, εκτιμώμενης αξίας επτά χιλιάδων (7.000,00 €), που αφορά ένα
(1) όχημα, τύπου επιβατικό, μάρκας NISSAN, μοντέλο
ALMERA 1.800cc, μεταχειρισμένο.
Ο Προϊστάμενος Κλάδου
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Ι

(8)
Αποδοχή δωρεάς εκτιμώμενης αξίας χιλίων τετρακοσίων σαράντα ευρώ (1440,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., της κατασκευαστικής εταιρείας «ΜΟΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» προς την Ελληνική Αστυνομία.
Με την υπ’ αρ. 9007/11/280-A/28.05.2021 απόφαση
του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιά της
Ελληνικής Αστυνομίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4182/2013
(Α’ 185), κατ’ εφαρμογή και των διατάξεων των άρθρων
496, 498 και 499 Α.Κ., γίνεται αποδεκτή η δωρεά της κατασκευαστικής εταιρείας «ΜΟΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» προς την Ελληνική
Αστυνομία και συγκεκριμένα προς το Αστυνομικό Τμήμα
Τροιζήνας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιά, εκτιμώμενης αξίας χιλίων τετρακοσίων σαράντα ευρώ (1440,00
€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., που αφορά σε τέσσερα
(4) ελαστικά επίσωτρα, καινούρια - αμεταχείριστα ανταλ-

33771

λακτικά, καθώς και εργασίες επισκευής - συντήρησης
του υπ’ αρ. Ε.Α.26638 υπηρεσιακού οχήματος, μάρκας
JEEP PATRIOT, του Αστυνομικού Τμήματος Τροιζήνας.
Ο Διευθυντής κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΕΦΕΡΑΚΟΣ
Ι

(9)
Αποδοχή δωρεάς εκτιμώμενης αξίας τετρακοσίων πέντε ευρώ (405,00 €) συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α., του ΛΑΖΑΡΟΥ Αναστασίου του Ιωάννη
προς την Ελληνική Αστυνομία.
Με την υπ’ αρ. 9007/11/279-A/28.05.2021 απόφαση
του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιά της
Ελληνικής Αστυνομίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4182/2013
(Α’ 185), κατ’ εφαρμογή και των διατάξεων των άρθρων
496, 498 και 499 Α.Κ., γίνεται αποδεκτή η δωρεά του
ΛΑΖΑΡΟΥ Αναστασίου του Ιωάννη προς την Ελληνική Αστυνομία και συγκεκριμένα προς το Αστυνομικό
Τμήμα Τροιζήνας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιά,
εκτιμώμενης αξίας τετρακοσίων πέντε ευρώ (405,00 €)
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., που αφορά σε τέσσερα
(4) αμορτισέρ MONROE, για την επισκευή του υπ’ αρ.
Ε.Α.26638 υπηρεσιακού οχήματος, μάρκας JEEP PATRIOT,
του Αστυνομικού Τμήματος Τροιζήνας.
Ο Διευθυντής κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΕΦΕΡΑΚΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 2527/14.06.2021

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.

*02025271406210016*

