
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμέ-
νων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων 
αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση 
έντονων καιρικών φαινομένων (έντονες βροχο-
πτώσεις) στις 25.11.2019 στην περιοχή Κινέττας 
της Δημοτικής Ενότητας Μεγαρέων του Δήμου 
Μεγαρέων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής 
Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

2 Επιβολή πολλαπλού τέλους και δασμοφορολο-
γικών επιβαρύνσεων στο ΛΙΑΝΟ ΠΕΤΡΟ του Βα-
σιλείου και της Άννας για τελωνειακή παράβαση 
λαθρεμπορίας (καπνικών).

3 Επιβολή πολλαπλού τέλους και δασμοφορολο-
γικών επιβαρύνσεων στο ΛΙΑΝΟ ΠΕΤΡΟ του Βα-
σιλείου και της Άννας για τελωνειακή παράβαση 
λαθρεμπορίας (καπνικών).

4 Επιβολή πολλαπλού τέλους και δασμοφορολο-
γικών επιβαρύνσεων στο ΛΙΑΝΟ ΠΕΤΡΟ του Βα-
σιλείου και της Άννας για τελωνειακή παράβαση 
λαθρεμπορίας (καπνικών).

5 Επιβολή πολλαπλού τέλους και δασμοφορολο-
γικών επιβαρύνσεων στο ΛΙΑΝΟ ΠΕΤΡΟ του Βα-
σιλείου και της Άννας για τελωνειακή παράβαση 
λαθρεμπορίας (καπνικών).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.     1479  (1)
Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμέ-

νων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτα-

κτων αναγκών που προέκυψαν από την εκδή-

λωση έντονων καιρικών φαινομένων (έντονες 

βροχοπτώσεις) στις 25.11.2019 στην περιοχή Κι-

νέττας της Δημοτικής Ενότητας Μεγαρέων του 

Δήμου Μεγαρέων της Περιφερειακής Ενότητας 

Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

  O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1284/1982

 (114 Α'), όπως ισχύει, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο 
Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει, με αποφάσεις του 
που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις τις προθεσμίες καταβολής 
των βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο και Τρίτους 
που εισπράττονται από τις Δ.Ο.Υ.

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του πέμπτου άρ-
θρου του ν. 2275/1994 (238 Α'), όπως ισχύει, με τις οποίες 
ο Υπουργός Οικονομικών, με αποφάσεις του που δημο-
σιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών, πλημμύρων ή άλλων 
θεομηνιών, από τις οποίες προκαλούνται σημαντικές 
ζημιές σε μεγάλο αριθμό φορολογουμένων, να αναστέλ-
λει την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το 
Δημόσιο.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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3. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (90 Α' - Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως 
ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (170 Α' - Κ.Φ.Δ.), όπως 
ισχύουν.

5. Το π.δ. 142/2017 (181 Α') «Οργανισμός Υπουργείου 
Οικονομικών».

6. Την υπ' αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 (968 Β') 
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων (A.A.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.

7. Το π.δ. 83/2019 (121 Α') «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

8. Την απόφαση του Πρωθυπουργού αριθμ. Υ2/
9.7.2019 (2901 Β') «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή 
Υπουργού και Υφυπουργών».

9. Την υπ' αριθμ. 339/18-07-2019 (Β΄/3051/26-7-2019) 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο-
νομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οι-
κονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο».

10. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 (94 Α') «Επείγουσες 
διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονο-
μικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και 
άλλες διατάξεις», ιδίως το άρθρο 41.

11. Την υπ' αριθμ. 8490/02-12-2019 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: 
6Ω6Σ46ΜΤΛΒ-Α9Η), με την οποία κηρύχθηκε σε κατά-
σταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως και 
25 Μαΐου 2020 η περιοχή Κινέττας της Δημοτικής Ενότη-
τας Μεγαρέων του Δήμου Μεγαρέων της Περιφερειακής 
Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για 
την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείρι-
ση των συνεπειών (πλημμύρες, κατολισθήσεις κ.λπ.) που 
προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες 
βροχοπτώσεις) που εκδηλώθηκαν στις 25-11-2019 στην 
παραπάνω περιοχή.

12. Το υπ' αριθμ. 23659/06-12-2019 αίτημα του Δη-
μάρχου Μεγαρέων προς το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής 
Προστασίας με κοινοποίηση στον Υφυπουργό Οικονο-
μικών και θέμα: «Χρέη πλημμυροπαθών».

13. Το γεγονός ότι τα εν λόγω έντονα καιρικά φαινόμε-
να είχαν ως αποτέλεσμα να απορρυθμιστεί η κοινωνική 
και οικονομική ζωή στην ανωτέρω περιοχή.

14. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

1. Παρατείνονται μέχρι και την 25.05.2020 οι προθε-
σμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά 
Κέντρα οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων 
και οντοτήτων με κύρια κατοικία ή κύρια εγκατάσταση 
(έδρα) στην περιοχή Κινέττας της Δημοτικής Ενότητας 
Μεγαρέων του Δήμου Μεγαρέων της Περιφερειακής 
Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής 
που λήγουν ή έληξαν από 25-11-2019 μέχρι και την 
25.05.2020. Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες 
οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμί-
ες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων 
τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.

2. Αναστέλλεται μέχρι και την 25.05.2020 η πληρωμή 
των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 25-11-2019 
οφειλών των ανωτέρω προσώπων και οντοτήτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2019 

Ο Υφυπουργός

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ι   

(2)
 Επιβολή πολλαπλού τέλους και δασμοφορολο-

γικών επιβαρύνσεων στο ΛΙΑΝΟ ΠΕΤΡΟ του Βα-

σιλείου και της Άννας για τελωνειακή παράβαση 

λαθρεμπορίας (καπνικών).

  Με την αριθμ. 159/2019/18.10.2019 καταλογιστική 
πράξη της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης του Τελωνείου 
Καβάλας επιβάλλονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο, 
δυνάμει των άρθρων 155 παρ. 1 περ. β' και παρ. 2 περ. α' 
και ζ' και 142 παρ. 2 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α' 2001), 
στο ΛΙΑΝΟ ΠΕΤΡΟ του Βασιλείου και της Άννας με Α.Φ.Μ. 
076787853 (κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΜ394765), που τυγχάνει 
πρόσωπο αγνώστου διαμονής στην Ελλάδα (σύμφωνα 
με την υπ' αριθμ. 1507/19/2679380/14.12.2019 βεβαίω-
ση της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας), δασμοφορο-
λογικές επιβαρύνσεις συνολικού ύψους τετρακοσίων δε-
καέξι ευρώ κι ενενήντα λεπτών (416,90€), για τελωνειακή 
παράβαση λαθρεμπορίας καπνικών (και συγκεκριμένα 
για διάθεση στην κατανάλωση και πώληση ποσότητας 
1.680 γραμμαρίων χύμα καπνού, χωρίς την προηγούμε-
νη καταβολή των προβλεπόμενων στο νόμο δασμοφο-
ρολογικών επιβαρύνσεων και χωρίς να έχουν τηρηθεί οι 
νόμιμες τελωνειακές διατυπώσεις και διαδικασίες) κατά 
παράβαση των διατάξεων των άρθρων 53, 54, 56, 57, 
106, 119, 119 Α παρ. 2, 142 παρ. 2, 150, 152, 155 παρ. 1 
περ. β' και παρ.2 περ. α' και ζ' του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 
Α' 2001, περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα). Ο καταλο-
γιζόμενος δικαιούται να ασκήσει προσφυγή κατά της 
παρούσης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα 
Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999).

  Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ

Ι

(3)
    Επιβολή πολλαπλού τέλους και δασμοφορολο-

γικών επιβαρύνσεων στο ΛΙΑΝΟ ΠΕΤΡΟ του Βα-

σιλείου και της Άννας για τελωνειακή παράβαση 

λαθρεμπορίας (καπνικών).

  Με την 160/2019/18.10.2019 καταλογιστική πράξη της 
Προϊσταμένης της Διεύθυνσης του Τελωνείου Καβάλας 
επιβάλλονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο, δυνάμει 
των άρθρων 155 παρ. 1 περ. β' και παρ. 2 περ. α' και ζ' 
και 142 παρ.2 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α' 2001), στο 
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ΛΙΑΝΟ ΠΕΤΡΟ του Βασιλείου και της Άννας με Α.Φ.Μ. 
076787853 (κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΜ394765), που τυγχάνει 
πρόσωπο αγνώστου διαμονής στην Ελλάδα (σύμφωνα 
με την υπ' αριθμ. 1507/19/2679380/14.12.2019 βεβαί-
ωση της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας), πολλαπλά 
τέλη συνολικού ύψους χιλίων πεντακοσίων (1.500,00€) 
πλέον τελών χαρτοσήμου συν ΟΓΑ σε ποσοστό 2,4%, για 
τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας καπνικών (και συ-
γκεκριμένα για διάθεση στην κατανάλωση και πώληση 
ποσότητας 1.680 γραμμαρίων χύμα καπνού, χωρίς την 
προηγούμενη καταβολή των προβλεπόμενων στο νόμο 
δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων και χωρίς να έχουν 
τηρηθεί οι νόμιμες τελωνειακές διατυπώσεις και διαδι-
κασίες) κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 53, 
54, 56, 57, 106, 119, 119 Α παρ. 2, 142 παρ. 2, 150, 152, 
155 παρ.1 περ. β' και παρ.2 περ. α' και ζ'του ν. 2960/2001 
(ΦΕΚ 265 Α' 2001, περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα). 
Ο καταλογιζόμενος δικαιούται να ασκήσει προσφυγή 
κατά της παρούσης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις 
του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999).

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ

Ι

(4)
    Επιβολή πολλαπλού τέλους και δασμοφορολο-

γικών επιβαρύνσεων στο ΛΙΑΝΟ ΠΕΤΡΟ του Βα-

σιλείου και της Άννας για τελωνειακή παράβαση 

λαθρεμπορίας (καπνικών).

  Με την 169/2019/30.12.2019 καταλογιστική πράξη της 
Προϊσταμένης της Διεύθυνσης του Τελωνείου Καβάλας 
επιβάλλονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο, δυνάμει 
των άρθρων 155 παρ. 1 περ. β' και παρ. 2 περ. α' και ζ' 
και 142 παρ. 2 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α' 2001), στο 
ΛΙΑΝΟ ΠΕΤΡΟ του Βασιλείου και της Άννας με Α.Φ.Μ. 
076787853 (κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΜ394765), που τυγχάνει 
πρόσωπο αγνώστου διαμονής στην Ελλάδα (σύμφωνα 
με την υπ' αριθμ. 1507/19/2679380/14.12.2019 βεβαί-
ωση της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας), πολλαπλά 
τέλη χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00€) πλέον τελών 
χαρτοσήμου συν ΟΓΑ σε ποσοστό 2,4% και δασμοφορο-
λογικές επιβαρύνσεις συνολικού ύψους τετρακοσίων δε-
καέξι ευρώ κι ενενήντα λεπτών (416,90€), για τελωνειακή 
παράβαση λαθρεμπορίας καπνικών (και συγκεκριμένα 
για διάθεση στην κατανάλωση και πώληση ποσότητας 
1.680 γραμμαρίων χύμα καπνού, χωρίς την προηγούμε-
νη καταβολή των προβλεπόμενων στο νόμο δασμοφο-
ρολογικών επιβαρύνσεων και χωρίς να έχουν τηρηθεί οι 

νόμιμες τελωνειακές διατυπώσεις και διαδικασίες) κατά 
παράβαση των διατάξεων των άρθρων 53, 54, 56, 57, 
106, 119, 119 Α παρ. 2, 142 παρ. 2, 150, 152, 155 παρ. 1 
περ. β' και παρ. 2 περ. α' και ζ'του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 
Α' 2001, περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα). Ο καταλο-
γιζόμενος δικαιούται να ασκήσει προσφυγή κατά της 
παρούσης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα 
Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999).

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ

Ι

(5)
    Επιβολή πολλαπλού τέλους και δασμοφορολο-

γικών επιβαρύνσεων στο ΛΙΑΝΟ ΠΕΤΡΟ του Βα-

σιλείου και της Άννας για τελωνειακή παράβαση 

λαθρεμπορίας (καπνικών).

  Με την 237/2019/30.12.2019 καταλογιστική πράξη της 
Προϊσταμένης της Διεύθυνσης του Τελωνείου Καβάλας 
επιβάλλονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο, δυνάμει 
των άρθρων 155 παρ. 1 περ. β' και παρ. 2 περ. α' και ζ' 
και 142 παρ.2 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α' 2001), στο 
ΛΙΑΝΟ ΠΕΤΡΟ του Βασιλείου και της Άννας με Α.Φ.Μ. 
076787853 (κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΜ394765), που τυγχάνει 
πρόσωπο αγνώστου διαμονής στην Ελλάδα (σύμφωνα 
με την υπ' αριθμ. 1507/19/2679380/14.12.2019 βεβαί-
ωση της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας), πολλαπλά 
τέλη χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00€) πλέον τελών 
χαρτοσήμου συν ΟΓΑ σε ποσοστό 2,4% και δασμοφο-
ρολογικές επιβαρύνσεις συνολικού ύψους διακοσίων 
οκτώ ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (208,45€), για 
τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας καπνικών (και 
συγκεκριμένα για διάθεση στην κατανάλωση και πώ-
ληση ποσότητας 840 γραμμαρίων χύμα καπνού, χωρίς 
την προηγούμενη καταβολή των προβλεπόμενων στο 
νόμο δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων και χωρίς να 
έχουν τηρηθεί οι νόμιμες τελωνειακές διατυπώσεις και 
διαδικασίες) κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 
53, 54, 56, 57, 106, 119, 119 Α παρ. 2, 142 παρ. 2, 150, 152, 
155 παρ. 1 περ. β' και παρ. 2 περ. α' και ζ' του ν. 2960/2001
(ΦΕΚ 265 Α' 2001, περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα).
Ο καταλογιζόμενος δικαιούται να ασκήσει προσφυγή 
κατά της παρούσης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις 
του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999).

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ   
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*02000291601200004*

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,




