
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-
πνικών.

2 Τροποποίηση της υπ’  αρ. 17073/20-09-2019 
(Β’ 3836) απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την 
υπ’  αρ. 20140/31-10-2019 (Β’  4147) όμοια, που 
αφορά την ανάθεση της άσκησης των καθηκόντων 
Ληξιάρχου στον Δήμο Παγγαίου Ν. Καβάλας.

3 Ορισμός της 26ης Οκτωβρίου, επετείου της απε-
λευθέρωσης της πόλεως Θεσσαλονίκης ως ημέ-
ρας υποχρεωτικής αργίας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία 

καπνικών.

  Δυνάμει της υπ’ αρ. 245/17/2021 καταλογιστικής πρά-
ξης της Προϊσταμένης του Τελωνείου Αθηνών που εκδό-
θηκε την 19/10/2021, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
2 του άρθρου 142, της παρ. 1 του άρθρου 152, παρ. 2 
του άρθρου 119Α και  του εδ. ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 
155 του ν. 2960/2001 «Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα», 
αφορά λαθρεμπορία καπνικών (χίλια πακέτα τσιγάρα), 
που διαπιστώθηκε την 7/11/2014 στην συμβολή των 
οδών Λ. Κατσώνη και Αλκιβιάδου στους Αγίους Αναργύ-
ρους (σχετ. η υπ’ αρ. 1052/9/11-A//8-11-2014, μηνυτήρια 
αναφορά του Τμήματος Ασφαλείας Αγ. Αναργύρων), και 
δημοσιεύεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 152 
του ιδίου ως άνω νόμου:

1) Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που 
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συ-
νολικό ποσό των τριών χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα 
οχτώ ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (3.548,94€), 
ήτοι Εισαγωγικός Δασμός 408,99€, Φ.Π.Α. 719,95€ και 
Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 2.420,00€ (Πάγιος Ε.Φ.Κ. 
1650,00€ + Αναλογικός Ε.Φ.Κ. 770,00€).

2) Επιβλήθηκαν στους τρεις υπαίτιους πολλαπλό τέλος 
συνολικού ποσού δέκα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα 
έξι ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών (10.646,82€), ήτοι 
το τριπλάσιο των αναλογούντων δασμών και φόρων, 
σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 150 του 
ν. 2960/2001, το οποίο υπόκειται, κατά την είσπραξή 
του, σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%), σύμφωνα με τον Κώδικα 
περί Τελών Χαρτοσήμου, εκ του οποίου: ποσό 3.548,94 
ευρώ επιβλήθηκε στον (επ.) SAAD GERGES ή GERGES 
(όν.) GEORG του EDWAR ή SAAD EDWAR γεν. 27-6-1974, 
στην Αίγυπτο,κάτοχο του ΑΦΜ 149754807, του διαβα-
τηρίου 1101636, πρώην κάτοικο Αθήνας Μηθύμνης 73 
ή Αριάδνης 12 ή Αγίου Μελετίου 104β ή 114 και νυν 
Αγνώστου Διαμονής

3) Ο ανωτέρω υπαίτιος κηρύχθηκε αλληλέγγυος και εις 
ολόκληρον συνυπόχρεος για την καταβολή του συνολικά 
επιβληθέντος πολλαπλού τέλους.

Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται 
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστη-
ρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της 
δημοσίευσής της στο Φ.Ε.Κ.

  Η Προϊστάμενη 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΦΕΝΤΑΚΗ

I

    Αριθμ. 245721 (2)
Τροποποίηση της υπ’  αρ. 17073/20-09-2019 

(Β’ 3836) απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με 

την υπ’ αρ. 20140/31-10-2019 (Β’ 4147) όμοια, 

που αφορά την ανάθεση της άσκησης των καθη-

κόντων Ληξιάρχου στον Δήμο Παγγαίου Ν. Κα-

βάλας. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 280 του ν. 3852/2010 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του ν. 4555/2018
«Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» (Α’ 133) και την υπ’ αρ. 42203/
εγκ.27/13-08-2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(Α’ 47), καθώς και την υπ’ αρ. 14138/15-05-2017 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 250) για το διορισμό 
του Συντονιστή.

4. Τις διατάξεις της παρ.  20 του άρθρου 5 του 
ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, 
διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδο-
τικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134).

5. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’ του ν. 4674/2020
 «Στρατηγική αναπτυξιακή πολιτική των Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότη-
τας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 53).

6. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 344/1976 
περί «Ληξιαρχικών Πράξεων» σε συνδυασμό με τις διατά-
ξεις του β.δ. 158/1969 περί μεταφοράς των Υπηρεσιών 
των Ληξιαρχείων του κράτους εκ του Υπουργείου Δικαι-
οσύνης, στο Υπουργείο Εσωτερικών».

7. Τις διατάξεις των άρθρων 1-9 του ν. 4144/2013 
«Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνικής 
Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α’ 88).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του π.δ. 142/2010 «Ορ-
γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 
Θράκης» (Α’ 235), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 79 
του ν. 4182/2013, (Α’ 185).

9. Την υπό στοιχεία Φ.127080/57460/21-12-2010 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Υποδιαίρεση 
Ληξιαρχικής Περιφέρειας Δήμων που συνιστώνται από 
συνένωση Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τον ν. 3852/2010» (Β’ 1984).

10. Την υπό στοιχεία ΤΑΔΚ 149/2017 (Β’ 1194) απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών «Μερική ανάκληση της υπό 
στοιχεία Φ.127080/57460/21-12-2010 (Β’ 1984)» όμοιας 
απόφασης.

11. Την υπ’ αρ. 71351/14-12-2010 (εγκύκλιο 41) και την 
υπ’ αρ. 74895/30-12-2010 (εγκύκλιο 60) του Υπουργού 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης.

12. Την υπό στοιχεία Φ.127080/57510/31-12-2010 
(εγκύκλιο 65) (ΑΔΑ: 4ΙΙΞΚ-9) του Υπουργείου Εσωτερι-
κών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης «Περί 
των ληξιαρχικών βιβλίων των νέων Δήμων που συνιστώ-
νται από συνένωση Ο.Τ.Α. με τον ν. 3852/2010».

13. Την υπ’ αρ. 131360/12503/8-5-2013 (εγκύκλιο 9) 
του Υπουργείου Εσωτερικών «Τροποποιήσεις Ληξιαρ-
χικού ν. 344/1976 και άλλες διατάξεις».

14. Την υπ’ αρ.27162/04-05-2020 (εγκύκλιο 109), (ΑΔΑ: 
ΨΚ6Β46ΜΤΛ6-ΕΞΝ), του Υπουργείου Εσωτερικών «Τρο-
ποποιήσεις Ληξιαρχικής νομοθεσίας».

15. Την υπ’ αρ. 75046/13-10-2021 (εγκύκλιο 697), (ΑΔΑ: 
67ΝΒ46ΜΤΛ6-4ΘΧ), του Υπουργείου Εσωτερικών «Τρο-
ποποιήσεις Ληξιαρχικής νομοθεσίας, πρόσβαση Ελλη-
νικών Προξενικών Αρχών στο πληροφοριακό σύστημα 
«Μητρώο Πολιτών».

16. Το υπό στοιχεία 61791/Σ.15782/04-09-2019 έγγρα-
φο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ληξίαρχοι της νέας 
δημοτικής περιόδου».

17. Την υπ’ αρ. 35748/30-05-2017 απόφαση του Συντο-
νιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θρά-
κης «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές 
μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 
Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πρά-
ξεων και εγγράφων "Με εντολή Συντονιστή" στους προ-
ϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης» (Β’ 1971).

18. Το υπ΄αρ. 15356/05-09-2019 έγγραφο του Δήμου 
Παγγαίου με το οποίο μας απέστειλε την υπ’ αρ. 15314/
05-09-2019 πρόταση του Δημάρχου Παγγαίου για την 
άσκηση των καθηκόντων Ληξιάρχου στον Δήμο Παγ-
γαίου Ν. Καβάλας.

19. Την υπ’ αρ. 17073/20-09-2019 (Β’ 3836) απόφαση, 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 20140/31-10-2019 
(Β’ 4147) όμοια που αφορά την ανάθεση της άσκησης 
των καθηκόντων Ληξιάρχου στον Δήμο Παγγαίου 
Ν. Καβάλας.

20. Το υπ΄αρ. 16424/18-10-2021 έγγραφο του Δή-
μου Παγγαίου με το οποίο μας διαβίβασε την υπ’ αρ. 
16421/18-10-2021 πρόταση του Δημάρχου Παγγαίου.

21. Την υπ’ αρ. 14179/03-09-2021 αίτηση παραίτη-
σης της Ληξιάρχου της Δημοτικής Ενότητας Ορφανού 
Αναστασίας Πακαταρίδου του Φωτίου, κατηγορίας ΤΕ, 
κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού με βαθμό Α’ και την 
υπ’ αρ. 16415/18-10-2021 αίτηση παραίτησης της Ληξι-
άρχου της Δημοτικής Ενότητας Ελευθερών Πασχαλιάς 
Κεβίδου του Ηλία, κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Διεκπεραί-
ωσης Πολιτών (ΚΕΠ) με βαθμό Α’, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 17073/20-09-2019 (Β’ 3836) 
απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 20140/
31-10-2019 (Β’ 4147) όμοια, που αφορά την ανάθεση της 
ενάσκησης των καθηκόντων Ληξιάρχου στις υποδιαιρε-
μένες ληξιαρχικές περιφέρειες του Δήμου Παγγαίου, που 
ταυτίζονται με την εδαφική περιφέρεια της αντίστοιχης 
Δημοτικής Ενότητας, ως προς τις παρ. (β’) και (ε’) ως εξής:

β) Για τη Δημοτική Ενότητα Ελευθερών με έδρα την 
Ελευθερούπολη η τακτική υπάλληλος του Δήμου Παγ-
γαίου Νικολέττα Φεσσίδου του Προδρόμου, κατηγορίας 
ΠΕ, κλάδου ΠΕ1 Διοικητικών με βαθμό Α’.

ε) Για τη Δημοτική Ενότητα Ορφανού με έδρα την Ελευ-
θερούπολη η τακτική υπάλληλος του Δήμου Παγγαίου 
Πασχαλιά Κεβίδου του Ηλία, κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ 
Διεκπεραίωσης Πολιτών (ΚΕΠ) με βαθμό Α’.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’  αρ. 17073/20-09-2019 
(Β’ 3836) απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 
20140/31-10-2019 (Β’ 4147) όμοια.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Καβάλα, 19 Οκτωβρίου 2021

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και Νομικών Προσώπων Κομοτηνής

ΣΥΜΕΩΝ ΠΕΤΡΙΔΗΣ
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    Αριθμ. οικ.671437(15490) (3)
Ορισμός της 26ης Οκτωβρίου, επετείου της απε-

λευθέρωσης της πόλεως Θεσσαλονίκης ως ημέ-

ρας υποχρεωτικής αργίας. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 60 και 63 του ν. 4808/2021 
«Για την Προστασία της Εργασίας Σύσταση Ανεξάρτητης 
Αρχής "Επιθεώρηση Εργασίας"  - Κύρωση της Σύμβασης 
190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη 
της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας - 
Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας για το Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και 
της Υγείας στην Εργασία - Ενσωμάτωση της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία 
μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής, άλ-
λες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’ 101).

3. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά-
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ-
γάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 112).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 2224/1994 «Ρύθ-
μιση θεμάτων εργασίας συνδικαλιστών δικαιωμάτων, 
υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης 
υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό 
νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις» (Α’ 112).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 1561/1984 «Ρυθ-
μιστικό σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας περιβάλλο-
ντος της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 148).

6. Τις διατάξεις του β.δ. 748/1966 «Περί κωδικοποιήσε-
ως, καταργήσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως 
των διατάξεων της κειμένης νομοθεσίας περί εβδομα-
διαίας και Κυριακής αναπαύσεως και ημερών αργίας» 
(Α’ 179), όπως τροποποιήθηκε.

7. Τις διατάξεις του β.δ. 157/1969 «Περί καθορισμού 
εορτών» (Α’ 46) και ειδικότερα του άρθρου 3 αυτού με 
τις οποίες ορίστηκε η 26η Οκτωβρίου ως επέτειος απε-
λευθέρωσης της πόλεως Θεσσαλονίκης.

8. Τις διατάξεις του π.δ. 133/2010 «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (Α’ 226), όπως τρο-
ποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 81320+77909/01-12-2016 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης «Έγκριση Τροποποί-
ησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Πε-
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (Β’ 4302) και ισχύει.

9. Την υπ’ αρ. 22/οικ.13248/21-10-2005 απόφαση του 
Νομάρχη Θεσσαλονίκης «Ορισμός της 26ης Οκτωβρίου, 
Επετείου της απελευθέρωσης της πόλεως Θεσσαλονίκης 
ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας» (Β’ 1558).

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προ-
ϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, αποφασίζουμε:

Τον ορισμό της 26ης Οκτωβρίου, επέτειο απελευθέ-
ρωσης της πόλεως Θεσσαλονίκης, ως ημέρα υποχρεω-
τικής αργίας για όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις 
και εργασίες γενικά οι οποίες θα παραμείνουν κλειστές 
και οι οποίες βρίσκονται εντός των ορίων των Δήμων 
του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης (τέως 
Δήμου Θεσσαλονίκης), ήτοι τους Δήμους Αμπελοκήπων-
Μενεμένης (Αμπελόκηποι και Μενεμένη), Κορδελιού - 
Ευόσμου (Ελευθέριο - Κορδελιό και Εύοσμος), Καλαμα-
ριάς, Νεάπολης - Συκεών (Άγιος Παύλος, Νεάπολη, Συκιές 
και Πεύκα), Παύλου Μελά (Σταυρούπολη, Πολίχνη και 
Ν. Ευκαρπία), Πυλαίας  - Χορτιάτη (Πυλαία και Πανό-
ραμα), Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη και Τριανδρία) 
Εξαιρούνται οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του
β.δ. 748/1966 (Α’ 179).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

  Θεσσαλονίκη, 20 Οκτωβρίου 2021

Ο Περιφερειάρχης 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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 ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, 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 Τμή-
μα 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) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται 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 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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 ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες 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 Εθνι-
κό 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, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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