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1 Ιουνίου 2022

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

4η τροποποίηση της υπ’ αρ. 24944/2016 απόφασης
των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αναδιάρθρωση των Ειδικών Υπηρεσιών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020» (Β’ 3066),
όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 927/31-03-2018
(Β’ 1116), 1226/10-04-2019 (Β’ 1426) και 3299/
16-12-2021 (Β’ 5985) όμοιες αποφάσεις.

2

Επιβολή πολλαπλών τελών για λαθρεμπορία
καπνικών προϊόντων στον Jedoo Walid του Αmmar
και της Ζubaida.

3

Επιβολή πολλαπλών τελών.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1088
(1)
4η τροποποίηση της υπ’ αρ. 24944/2016 κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Αναδιάρθρωση των Ειδικών Υπηρεσιών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020» (Β’ 3066), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 927/31-03-2018 (Β’ 1116), 1226/
10-04-2019 (Β’ 1426) και 3299/16-12-2021
(Β’ 5985) όμοιες αποφάσεις.
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕL 156/16-6-2012)

Αρ. Φύλλου 2713

στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005
(Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265) και ιδίως τα άρθρα
62, 63 και 65 αυτού.
2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005, Α’ 98),
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
3. Τον ν. 4914/2022 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας
«Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες
διατάξεις.» (Α’ 61) και ειδικότερα τις παρ. 19 και 20 του
άρθρου 65.
4. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133) και ειδικότερα το άρθρο 13.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου
2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού
γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο,
το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας
και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ)
1083/2006.
6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1698/
2005 του Συμβουλίου.
7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου
2013 σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και
την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής
και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) 352/78, (ΕΚ)
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165/94, (ΕΚ) 2799/98, (ΕΚ) υπ’ αρ. 814/2000, (ΕΚ) υπ’ αρ.
1290/2005 και (ΕΚ) 485/2008 του Συμβουλίου.
8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/2220 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Δεκεμβρίου
2020 σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών
διατάξεων για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) τα έτη 2021
και 2022 και για την τροποποίηση των κανονισμών
(ΕΕ) 1305/2013, (ΕΕ) 1306/2013 και (ΕΕ) 1307/2013 όσον
αφορά τους πόρους και την εφαρμογή τους τα έτη 2021
και 2022 και του κανονισμού (EE) 1308/2013 όσον αφορά
τους πόρους και την κατανομή αυτής της στήριξης τα
έτη 2021 και 2022.
9. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).
10. Το π.δ. 40/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών,
σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α’ 100).
11. Το π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 142).
12. Το π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 19).
13. Την υπ’ αρ. 51875/07-05-2021 κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).
14. Την υπ’ αρ. 6309/09-09-2021 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γεώργιο Στύλιο»
(Β’ 4190).
15. Την υπ’ αρ. 4760/23-06-2021 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα
Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΥΟΔΔ 483).
16. Την υπ’ αρ. 849/26-04-2022 απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ορισμός
Ομάδων Τοπικής δράσης ως Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων του ΠΑΑ 2014 - 2020 και εκχώρηση
αρμοδιοτήτων σε αυτές» (Β’ 2169).
17. Την υπό στοιχεία C (2015) 9170 final/11-12-2015
εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, για την έγκριση
του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας
για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως ισχύει κάθε φορά.
18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 24944/20-09-2016
απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
«Αναδιάρθρωση των Ειδικών Υπηρεσιών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020» (Β’ 3066), όπως
τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 927/21-03-2018 (Β’ 1116),
1226/10-04-2019 (Β’ 1426) και 3299/16-12-2021 (Β’ 5985)
όμοιες αποφάσεις, ως κατωτέρω:
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Η περίπτωση ζ) της παραγράφου 2 του άρθρου 3, αντικαθίσταται ως εξής:
«ζ) Μονάδα Τοπικής Ανάπτυξης
Η Μονάδα Τοπικής Ανάπτυξης μεριμνά για την έκδοση
του θεσμικού πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου Μ19 του
ΠΑΑ 2014-2020, κατόπιν σύμφωνης γνώμης ή/και σε
συνεργασία με την ΕΥΔ ΠΑΑ.
Α. Αποτελεί τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης για τις
παρακάτω υπομέτρα/δράσεις του ΠΑΑ 2014 - 2020:
- Δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο μέτρων
του Άξονα 3 και Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007 - 2013.
- Υπομέτρο 19.1 - Στήριξη για την προετοιμασία στρατηγικής της τοπικής ανάπτυξης του ΠΑΑ 2014-2020:
- Υπομέτρο 19.3 - Προετοιμασία και υλοποίηση των
δραστηριοτήτων συνεργασίας της ομάδας τοπικής δράσης.
Στο πλαίσιο αυτό ασκεί τα παρακάτω καθήκοντα:
αα) Εφαρμόζει τις διαδικασίες διαχείρισης αιτήσεων
στήριξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου και το θεσμικό πλαίσιο και συγκεκριμένα:
i. εξετάζει και διεκπεραιώνει τυχόν αιτήσεις ανάκλησης
αιτήσεων στήριξης και διορθώσεις προφανών λαθών
σε αυτές·
ii. μεριμνά για τις απαραίτητες καταχωρήσεις στο
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής
Ανάπτυξης·
iii. εξετάζει και διεκπεραιώνει τα αιτήματα τροποποίησης ενταγμένων πράξεων.
ββ) Εφαρμόζει τις διαδικασίες διαχείρισης αιτήσεων
πληρωμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σύστημα
Διαχείρισης και Ελέγχου και το θεσμικό πλαίσιο και συγκεκριμένα:
i. πραγματοποιεί τους διοικητικούς ελέγχους επί των
αιτήσεων πληρωμής και προβαίνει στην εκκαθάρισή
τους·
ii. εξετάζει και διεκπεραιώνει τυχόν αιτήσεις ανάκλησης αιτήσεων πληρωμής και διορθώσεις προφανών
λαθών σε αυτές·
iii. ελέγχει την ολοκλήρωση των πράξεων και εκδίδει
τις Βεβαιώσεις Ολοκλήρωσης.
γγ) Ενημερώνει τη Μονάδα Χρηματοοικονομικών
Ροών και ΟΠΣΑΑ της ΕΥΔ ΠΑΑ σχετικά με τις εκτιμήσεις
των δαπανών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν σε
μηνιαία, τριμηνιαία και ετήσια βάση.
δδ) Μεριμνά για την αποτύπωση των προβλεπόμενων
διαδικασιών στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων σε συνεργασία με τη Μονάδα Χρηματοοικονομικών Ροών και ΟΠΣΑΑ.
εε) Παρακολουθεί συστηματικά την πορεία υλοποίησης των πράξεων και τηρεί πλήρη φάκελο αυτών.
στστ) Παρέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται στο πλαίσιο της παρακολούθησης καθώς των
ελέγχων στα αρμόδια εθνικά και ενωσιακά όργανα.
Β. Είναι υπεύθυνη για την έκδοση του θεσμικού πλαισίου, το συντονισμό και την παρακολούθηση της πιστής
εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου
και του θεσμικού πλαισίου για το μέτρο Μ19 του ΠΑΑ
2014 - 2020 «Στήριξη της τοπικής ανάπτυξης LEADER
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(ΤΑΠΤΚ)», με την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται στο
σημείο Α ανωτέρω.
Γ. Είναι υπεύθυνη για το συντονισμό και την παρακολούθηση της πιστής εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου και του θεσμικού πλαισίου για το
υπομέτρο Μ4.2 «Επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία
και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων».
Δ. Παρέχει στην ΕΥΔ ΠΑΑ τα απαιτούμενα στοιχεία
για την πορεία των μέτρων της παραγράφου Β (συμπεριλαμβανομένων τυχόν ανειλημμένων υποχρεώσεων)
για τα οποία έχει εκχωρηθεί η διαχείριση και εφαρμογή τους σε άλλους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης
(ΕΦΔ).
Για το σκοπό αυτό παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης
των Τοπικών Προγραμμάτων διοικητικά ή και επιτόπια
στις Ε.Υ.Δ. (Ε.Π.) Περιφερειών και στις Ο.Τ.Δ στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και της
εκχώρησης αρμοδιοτήτων της Ε.Υ.Δ. Π.Α.Α. 2014 - 2020
στις Ε.Υ.Δ. (Ε.Π.) Περιφερειών και Ο.Τ.Δ. Επίσης παρέχει
τη συνδρομή της σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που
οι παραπάνω ΕΦΔ υποβάλουν σχετικό αιτιολογημένο
αίτημα σε αυτή.
Ε. Σε περιπτώσεις όπου δυνητικός/δικαιούχος είναι η
ίδια η Περιφέρεια και ταυτόχρονα είναι μέλος της ΕΔΠ,
είτε του Δ.Σ., είτε μέτοχος του εταιρικού σχήματος που
έχει συστήσει την ΟΤΔ, είναι αρμόδια για τα ακόλουθα:
i. το διοικητικό έλεγχο των αιτήσεων στήριξης και την
έκδοση πίνακα κατάταξης,
ii. την έκδοση απόφασης ένταξης/χρηματοδότησης/
τροποποίησης και ανάκληση αυτής,
iii. την έγκριση τροποποίησης νομικών δεσμεύσεων,
iv. τον έλεγχο των σταδίων εξέλιξης δημοσίων συμβάσεων (προέγκριση διακήρυξης, προέγκριση σύμβασης,
έλεγχος Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ), παρατάσεις χρονοδιαγραμμάτων),
v. το διοικητικό ελέγχο/επιτόπια επιθεώρηση, αναγνώριση και εκκαθάριση των δαπανών και κυρώσεων,
vi. την ολοκλήρωση των πράξεων,
vii. την τελική τροποποίηση των Τοπικών Προγραμμάτων των Ο.Τ.Δ. και την παραλαβή τους.
ΣΤ. Εκδίδει απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης για
το υπομέτρο 19.2 με την οποία εγκρίνεται η καταβολή
των ενισχύσεων σε δικαιούχους σύμφωνα με τη διαδικασία Ι.6.4 του Σ.Δ.Ε.».
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 24944/20-09-2016 απόφαση των υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αναδιάρθρωση των Ειδικών Υπηρεσιών του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020» (Β’ 3066), όπως τροποποιήθηκε, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 927/
21-03-2018 (Β’ 1116) και 1226/10-04-2019 (Β’ 1426) όμοιες αποφάσεις.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Μαΐου 2022
Οι Υφυπουργοί
Ανάπτυξης
και Επενδύσεων

Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ
I

(2)
Επιβολή πολλαπλών τελών για λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων στον Jedoo Walid του Αmmar
και της Ζubaida.
Με την υπό στοιχεία 21GRYP08320000025-0/11-03-2022
καταλογιστική πράξη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης
του Τελωνείου Οινόης, επιβάλλονται κατ’ άρθρα 152 και
155 του ν. 2960/2001 περί «Ε.Τ.Κ.», στον νυν αγνώστου
διαμονής, γεννηθέντα την 08/12/1996 στη Συρία, JEDOO
WALID του AMMAR και της ZUBAIDA, με Α.Φ.Μ. 172097669,
ως προσωπικά υπεύθυνο πολλαπλά τέλη για λαθρεμπορία
καπνικών (άρθρο 155 του ν. 2960/2001 περί «Ε.Τ.Κ.»), ύψους
χιλίων πεντακοσίων ευρώ (€ 1.500,00), τα οποία προσαυξάνονται με τέλη χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α. επί τελών χαρτοσήμου (2,4%), ήτοι ποσού τριάντα έξι (€ 36,00), ήτοι εν συνόλω
ποσό χιλίων πεντακοσίων τριάντα έξι ευρώ (€ 1.536,00).
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
I

(3)
Επιβολή πολλαπλών τελών.
Με την υπ’ αρ. 05/24-05-2022 καταλογιστική πράξη
του Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τελωνείου Καλαμάτας, επιβλήθηκε πολλαπλό τέλος χίλια πεντακόσια ευρώ
(1.500,00 €) πλέον Τ.Χ. +Ο.Γ.Α. 2,4% (1.500,00 Χ 2,4%) τριάντα έξι ευρώ (36,00€), σύνολο χίλια πεντακόσια τριάντα έξι ευρώ (1.536,00€), για παράβαση της παρ. 2 του
άρθρου 119Α και την παρ. 1 και του εδαφίων α ΄και ζ΄
της παρ. 2 του άρθρου 155 του ν. 2960/2001 «Εθνικός
Τελωνειακός Κώδικας», στον REXHA (επ.) ERION (όν.)
του NASMI και της AFRODITA, γεν. την 08-08-1989 στην
Αλβανία, κάτοχος του υπ’ αρ. BG9337506 διαβατηρίου,
εκδοθέντος την 12-11-2018 από Αλβανικές αρχές και με
ΑΦΜ 500063562/Δ.Ο.Υ Α Αθηνών, αγνώστου διαμονής,
και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κατ’
εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 152
του ν. 2960/2001.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
του Τελωνείου Καλαμάτας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 2713/01.06.2022

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.

*02027130106220004*

