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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 90573/01-09-2020
υπουργικής απόφασης «Πέμπτη (5η) Προκήρυξη
καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016» (Β’ 3640).

2

Επιβολή διαφυγουσών δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων και πολλαπλών τελών για τελωνειακή
παράβαση λαθρεμπορίας (καπνικών) στον Λιανό
Πέτρο του Βασιλείου, νυν αγνώστου διαμονής.

3

Επιβολή διαφυγουσών δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων και πολλαπλών τελών για τελωνειακή
παράβαση λαθρεμπορίας (καπνικών) στον Λιανό
Πέτρο του Βασιλείου, νυν αγνώστου διαμονής.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 30465
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 90573/01-09-2020
υπουργικής απόφασης «Πέμπτη (5η) Προκήρυξη
καθεστώτος ενισχύσεων "Γενική Επιχειρηματικότητα" του αναπτυξιακού ν. 4399/2016» (Β’ 3640).
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για
τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της
χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες
διατάξεις» (Α’ 117), και ιδίως των άρθρων 29 και 37-41
αυτού.
2. Τις διατάξεις του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού
651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17ης Ιουνίου
2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων
ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή
των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (ΕΕ L 187 της
26.06.2014, σ. 1-178).
3. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 702/2014 της
Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας
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και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων
με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107
και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, και ειδικότερα το άρθρο 14 αυτού (ΕΕ L 193 της
01.07.2014, σ. 1-75).
4. Την υπ’ αρ. 129229/24-11-2017 κοινή υπουργική
απόφαση «Καθορισμός των ειδών επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των
πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ),
που μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων
του ν. 4399/2016 και των προδιαγραφών, πρόσθετων
όρων, περιορισμών και προϋποθέσεων, καθώς και κάθε
σχετικού θέματος για την παροχή των ενισχύσεων σε
επενδυτικά σχέδια του τομέα αυτού» (Β’ 4122), όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 3666/14-01-2019 (Β’ 132).
5. Την υπ’ αρ. 108621/17-10-2016 κοινή υπουργική
απόφαση «Καθορισμός ειδικών όρων, προϋποθέσεων,
προδιαγραφών και περιορισμών για την υπαγωγή σε
καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016 (Α’ 117), επενδυτικών σχεδίων του τομέα της μεταποίησης γεωργικών
προϊόντων, όπως αυτός ορίζεται στο σημείο 10 του άρθρου 2 του καν. (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της επιτροπής, αποκλειστικά στις περιπτώσεις στις οποίες η ενίσχυση του
επενδυτικού σχεδίου καθορίζεται με βάση τις επιλέξιμες
δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου» (Β’ 3410), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 129228/24-11-2017 (Β’ 4122).
6. Την υπ’ αρ. 43965/30-11-1994 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός του είδους και της έκτασης των επενδυτικών έργων που περιλαμβάνονται στις επενδύσεις
εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής των εγκαταστάσεων και εξοπλισμού των ξενοδοχειακών μονάδων
στις διατάξεις του ν. 1892/1990» (Β’ 922).
7. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α’ 133).
8. Το άρθρο 90 του Κώδικα για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) και διατηρήθηκε σε ισχύ με την
περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
9. Τις διατάξεις του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).
10. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και
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καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους- Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
11. Τις διατάξεις του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
12. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
13. Την υπό στοιχεία Υ45/05.08.2020 απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β’ 3328).
14. Την υπ’ αρ. 47640/14.05.2020 κοινή απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών
«Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα
επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 «Γενική
Επιχειρηματικότητα», «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» και «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» του έτους 2020» (Β’ 1847),
όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 82415/03.08.2020
(Β’ 3219) και 128460/03.12.2020 (Β’ 5342) κοινές υπουργικές αποφάσεις.
15. Την υπό στοιχεία C(2018)4206/06-07-2018 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε
το σχέδιο αξιολόγησης του καθεστώτος της Γενικής Επιχειρηματικότητας του ν. 4399/2016.
16. Την υπ’ αρ. 90573/01-09-2020 υπουργική απόφαση
«Πέμπτη (5η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Γενική Επιχειρηματικότητα" του αναπτυξιακού ν. 4399/2016»
(Β’ 3640).
17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Η περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 14 της υπ’ αρ. 90573/
01-09-2020 υπουργικής απόφασης «Πέμπτη (5η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Γενική Επιχειρηματικότητα" του αναπτυξιακού ν. 4399/2016» (Β’ 3640) αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Έλεγχος πληρότητας
Η πληρότητα των υποβαλλόμενων αιτήσεων και των
σχετικών δικαιολογητικών ελέγχεται από μέλος του
Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών, το
οποίο εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών υποχρεούται
να αποδεχτεί ή να απορρίψει αιτιολογημένα τη σχετική
χρέωση. Το αποτέλεσμα του ελέγχου υποβάλλεται από
τον αξιολογητή στο ΠΣΚΕ εντός δύο (2) ημερών από
την ώρα αποδοχής της χρέωσης, άλλως το επενδυτικό σχέδιο ανατίθεται εκ νέου προς έλεγχο πληρότητας
σε άλλον αξιολογητή με την ίδια διαδικασία. Ο έλεγχος
πληρότητας διενεργείται με βάση τυποποιημένο σύστημα ελέγχου πληρότητας. Κατά τον έλεγχο πληρότητας
δεν δίδεται η δυνατότητα συμπλήρωσης ή διόρθωσης
δικαιολογητικών ή προσκόμισης διευκρινιστικών ή συμπληρωματικών στοιχείων πλην των περιπτώσεων στις
οποίες οι προϋποθέσεις για την έκδοση των οικείων δικαιολογητικών συνέτρεχαν κατά το χρόνο υποβολής της
αίτησης, όπως αυτό ορίζονται στο Παράρτημα 1. Ειδικά
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τα δικαιολογητικά των περ. i και ii της παρ. 4 του Κεφαλαίου Γ’ του Παραρτήματος 1 γίνονται δεκτά εφόσον οι
προϋποθέσεις έκδοσής τους συνέτρεχαν κατά το χρόνο
υποβολής της αίτησης. Η κατ’ εξαίρεσιν, ως άνω, δυνατότητα συμπλήρωσης ή διόρθωσης δικαιολογητικών
ή προσκόμισης διευκρινιστικών ή συμπληρωματικών
στοιχείων παρέχεται κατά το στάδιο της επανεξέτασης
της πληρότητας από τον φορέα υποδοχής και η υποβολή τους πραγματοποιείται εντός προθεσμίας δέκα
εργάσιμων (10) ημερών από τη σχετική ενημέρωση της
αρμόδιας Υπηρεσίας, μέσω του ΠΣΚΕ, προς το φορέα του
επενδυτικού σχεδίου και ανεξάρτητα αν έχει προηγηθεί
η έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης. Στην κατηγορία
αυτή περιλαμβάνονται και οι περιπτώσεις χρήσης ή μη
της ψηφιακής υπογραφής και εσφαλμένου υπολογισμού
του αναλογούντος παραβόλου, για το οποίο απαιτείται
συμπλήρωση. Σε περίπτωση που ο φορέας υποβάλει
διευκρινιστικά ή συμπληρωματικά στοιχεία οικειοθελώς, αυτά δεν λαμβάνονται υπόψη ακόμα και αν δεν
έχει εκπνεύσει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των αιτήσεων υπαγωγής. Εφόσον η υποβληθείσα αίτηση
κριθεί πλήρης, το αποτέλεσμα του ελέγχου υποβάλλεται ηλεκτρονικά και ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου
ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος από το
ΠΣΚΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που
έχει ορίσει ο ίδιος κατά την εγγραφή του στο Σύστημα
και το επενδυτικό σχέδιο προωθείται περαιτέρω. Εάν το
επενδυτικό σχέδιο απορριφθεί για λόγους μη πληρότητας της αίτησης υπαγωγής, ο φορέας υποδοχής επανεξετάζει την πληρότητα της αίτησης ως προς τα σημεία
για τα οποία κρίθηκε μη πλήρης. Εάν ο φορέας υποδοχής
διαπιστώσει ότι η αίτηση είναι πλήρης, το αποτέλεσμα
του ελέγχου υποβάλλεται ηλεκτρονικά και ο φορέας του
επενδυτικού σχεδίου ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού
μηνύματος από το ΠΣΚΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση
επικοινωνίας που έχει ορίσει ο ίδιος κατά την εγγραφή
του στο Σύστημα και το επενδυτικό σχέδιο προωθείται
περαιτέρω. Εάν κρίνει ότι ορθώς απορρίφθηκε η αίτηση για λόγους μη πληρότητας, οι οποίοι εξακολουθούν
να υφίστανται και μετά την υποβολή των συμπληρωματικών ή διορθωτικών δικαιολογητικών ή και την
προσκόμιση των διευκρινιστικών ή συμπληρωματικών
στοιχείων, εκδίδεται σχετική διοικητική πράξη από τον
Προϊστάμενο του αρμόδιου τμήματος της υπηρεσίας,
η οποία γνωστοποιείται στο φορέα μέσω ηλεκτρονικού
μηνύματος. Κατά της απορριπτικής πράξης δεν προβλέπεται το δικαίωμα ένστασης του άρθρου 15, το δε οικείο
παράβολο καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου.
Η προβλεπόμενη στην προηγούμενη παράγραφο δυνατότητα συμπλήρωσης ή διόρθωσης δικαιολογητικών
ή προσκόμισης διευκρινιστικών ή συμπληρωματικών
στοιχείων, εφόσον συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις για την
έκδοσή τους κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, μπορεί να αξιοποιείται και κατά το στάδιο της παραλαβής
της αξιολόγησης από την Επιτροπή Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων της παρ. 4 του άρθρου 14 της υπ’ αρ.
139383/21-12-2018 (Β’ 5838) υπουργικής απόφασης, υπό
την προϋπόθεση ότι τα δικαιολογητικά αυτά αφορούν
στο στάδιο της πληρότητας».
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Άρθρο 2
1. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 90573/01-09-2020
υπουργική απόφαση «Πέμπτη (5η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Γενική Επιχειρηματικότητα" του
αναπτυξιακού ν. 4399/2016» (Β’ 3640).
2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη του Προϋπολογισμού
Δημοσίων Επενδύσεων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Αθήνα, 11 Μαρτίου 2021
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ
Ι

(2)
Επιβολή διαφυγουσών δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων και πολλαπλών τελών για τελωνειακή
παράβαση λαθρεμπορίας (καπνικών) στον Λιανό
Πέτρο του Βασιλείου, νυν αγνώστου διαμονής.
Με την υπό στοιχεία 21GRYK25010000032-3 καταλογιστική πράξη της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης
του Τελωνείου Καστοριάς, που δημοσιεύεται σύμφωνα
με την παρ. 5 του άρθρου 152 του ν. 2960/2001 «Περί
Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα», επιβλήθηκαν σε βάρος
του Λιανού Πέτρου του Βασιλείου και της Άννας, γεν.
13-10-1976 στη Βέροια Ημαθίας, κατοίκου Πατρίδας
Ημαθίας με Α.Φ.Μ. 076787853 και Α.Δ.Τ. ΑΜ394765,
εκδοθέντος την 18-02-2014 από το Τ. Α. Κοζάνης, νυν
προσώπου αγνώστου διαμονής στην Ελλάδα (σύμφωνα
με την υπ’ αρ. 1507/19/2679380/14.12.2019 βεβαίωση
της Διεύθυνσης Δημοσίας Ασφάλειας), για τελωνειακή
παράβαση λαθρεμπορίας καπνικών της παρ. 2 του άρθρου 119Α, της παρ. 2 του άρθρου 142 και της περ. β’ της
παρ. 1 και των περ. α’ και ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 155
του ν. 2960/2001 (και συγκεκριμένα ποσότητας 1.820
γραμμαρίων χύμα καπνού, χωρίς την προηγούμενη
καταβολή των προβλεπόμενων στο νόμο δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων και χωρίς να έχουν τηρηθεί οι
νόμιμες τελωνειακές διατυπώσεις και διαδικασίες) διαφυγούσες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις συνολικού
ύψους τριακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και ενενήντα
δύο λεπτών (393,92 €) και πολλαπλά τέλη ύψους χιλίων
πεντακοσίων ευρώ (1.500 €). Επί του ανωτέρω ποσού
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των πολλαπλών τελών υπολογίζονται αναλογικά τέλη
χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α. σε ποσοστό 2,4%. Ο ανωτέρω
καταλογισθείς δικαιούται να ασκήσει προσφυγή κατά
της ανωτέρω καταλογιστικής πράξης, σύμφωνα με τις
σχετικές διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας
(ν. 2717/1999).
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΗΛΙΚΙΔΟΥ
Ι

(3)
Επιβολή διαφυγουσών δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων και πολλαπλών τελών για τελωνειακή
παράβαση λαθρεμπορίας (καπνικών) στον Λιανό
Πέτρο του Βασιλείου, νυν αγνώστου διαμονής.
Με την υπό στοιχεία 21GRYK25010000033-1 καταλογιστική πράξη της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης
του Τελωνείου Καστοριάς, που δημοσιεύεται σύμφωνα
με την παρ. 5 του άρθρου 152 του ν. 2960/2001 «Περί
Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα», επιβλήθηκαν σε βάρος
του Λιανού Πέτρου του Βασιλείου και της Άννας, γεν.
13-10-1976 στη Βέροια Ημαθίας, κατοίκου Πατρίδας
Ημαθίας με Α.Φ.Μ. 076787853 και Α.Δ.Τ. ΑΜ394765,
εκδοθέντος την 18-02-2014 από το Τ. Α. Κοζάνης, νυν
προσώπου αγνώστου διαμονής στην Ελλάδα (σύμφωνα
με την υπ’ αρ. 1507/19/2679380/14.12.2019 βεβαίωση
της Διεύθυνσης Δημοσίας Ασφάλειας), για τελωνειακή
παράβαση λαθρεμπορίας καπνικών της παρ. 2 του άρθρου 119Α, της παρ. 2 του άρθρου 142 και της περ. β’
της παρ. 1 και των περ. α’ και ζ’ της παρ. 2 του άρθρου
155 του ν. 2960/2001 (και συγκεκριμένα ποσότητας 340
γραμμαρίων χύμα καπνού, χωρίς την προηγούμενη καταβολή των προβλεπόμενων στο νόμο δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων και χωρίς να έχουν τηρηθεί οι
νόμιμες τελωνειακές διατυπώσεις και διαδικασίες) διαφυγούσες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις συνολικού
ύψους εβδομήντα τριών ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών
(73,59 €) και πολλαπλά τέλη ύψους χιλίων πεντακοσίων
ευρώ (1.500 €). Επί του ανωτέρω ποσού των πολλαπλών
τελών υπολογίζονται αναλογικά τέλη χαρτοσήμου και
Ο.Γ. Α. σε ποσοστό 2,4%. Ο ανωτέρω καταλογισθείς δικαιούται να ασκήσει προσφυγή κατά της ανωτέρω καταλογιστική ς πράξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του
Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Ν.2717/1999).
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΗΛΙΚΙΔΟΥ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 1107/22.03.2021

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.

*02011072203210004*

