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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων
των Περιφερειών έτους 2017.

2

Ρύθμιση θεμάτων εισαγωγής μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων στις παραγωγικές Σχολές Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., των τέκνων αποβιώσαντος στελέχους
Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ..

3

Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του ALI (επ)
ARSHAD (ον) του MUHAMMAD HUSSAIN και της
BEGAN BIBI για λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 19952
(1)
Καθορισμός των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων
των Περιφερειών έτους 2017.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 181, 186, 260, και 282
του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 21 του
ν. 3867/2010 (ΦΕΚ 128 Α΄), όπως τροποποιηθήκαν με τις
διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270 Α΄).
3. Τις διατάξεις του ν. 3874/2010 (ΦΕΚ 151 Α΄) «Μητρώο
Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων».
4. Τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 49 του
ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄) «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών».
5. Τις διατάξεις του ν. 4089/2012 (ΦΕΚ 206 Α΄) «Κύρωση
της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μεταφορά Μα-
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θητών για το σχολικό έτος 2012-2013 (171 Α΄)» μεταφορά
αρμοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 4Α του ν. 4111/2013 (ΦΕΚ
18 Α΄) «Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης ... και άλλες επείγουσες διατάξεις».
7. Το π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160 Α΄) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Το π.δ. 123/4.11.2016 (ΦΕΚ 208 Α΄) «Ανασύσταση
και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολίτικης, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.».
9. Το π.δ. 170/24.12.2014 (ΦΕΚ 266 Α΄) «Μεταφορά πιστώσεων από τους Δήμους στις Περιφέρειες, συνέπεια
της αντίστοιχης μεταβίβασης της αρμοδιότητας για τη
μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης».
10. Την αριθμ. 00007000072/2/23515/23.3.2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί Μεταβολών Εκτελούμενου Προϋπολογισμού.
11. Την αριθμ. Υ29/9.10.2015 (ΦΕΚ 2168 Β΄) απόφαση
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».
12. Την από 5.2.2019/9 Εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών.
13. Την αριθμ. 61 Εγκύκλιο με Α.Π.: 74894/30.12.2010
του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
14. Την πρόταση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας
(ΕΝ.Π.Ε.), σχετικά με τα κριτήρια κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Περιφερειών, όπως αυτή
διατυπώθηκε στην απόφαση της 12ης Σεπτεμβρίου 2013
του Διοικητικού Συμβουλίου της και απεστάλθηκε με το
αριθμ. 57/20.1.2014 έγγραφό της.
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15. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Κρατικό Προϋπολογισμό έτους 2017 και ειδικότερα στους ΚΑΕ 3221,
3224, 3227 του ειδικού φορέα 07-120 του Υπουργείου
Εσωτερικών, που αφορούν στα έσοδα του άρθρου 260
του ν. 3852/2010 των ΟΤΑ δευτέρου βαθμού.
16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών
έτους 2017, καθορίζονται στο συνολικό ύψος των
671.061.000,00 €.
Από αυτό:
1. Ποσό ύψους 349.605.314,00 €, αφορά στην κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών των Περιφερειών και διατίθεται με αποφάσεις του Υπουργού
Εσωτερικών ως εξής:
α) ποσό τουλάχιστον 86.643.828,00 €, κατανέμεται σε
όλες τις Περιφέρειες της Χώρας, ως τακτική επιχορήγηση
προς κάλυψη δαπανών τους, συμπεριλαμβανομένων και
αυτών για την καταβολή αντιμισθίας στα αιρετά όργανά
τους καθώς και των παρακρατήσεων στο πλαίσιο των
αριθμ. 38560/2013 και 45883/2014 κοινών αποφάσεων
των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών,
β) ποσό έως 163.000.000,00 € αφορά στην κάλυψη
δαπανών μεταφοράς μαθητών,
γ) ποσό έως 74.000.000,00 € αφορά στην καταβολή
του διατροφικού επιδόματος,
δ) ποσό έως 25.000.000,00 € αφορά στην κάλυψη δαπανών του προγράμματος δακοκτονίας, από το οποίο
ποσό ύψους 6.113.572,00 € μεταφέρεται στον Π/Υ του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για
την υλοποίηση διαγωνισμού προμηθείας δακοκτόνων
υλικών,
ε) ποσό έως 147.000,00 € αφορά στην εφαρμογή του
προγράμματος «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης
και Ελέγχου»,
στ) ποσό 814.486,00 € αφορά στην χρηματοδότηση
του «Λογαριασμού οικονομικής ενίσχυσης των ΟΤΑ».
2. Ποσό ύψους έως 288.455.686,00 €, αφορά στην
κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού των
Περιφερειών.
3. ποσό έως 32.000.000,00 € κατανέμεται για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών και δαπανών βελτίωσης,
συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου των
Περιφερειών, λαμβάνοντας υπόψη την από 12.9.2013
απόφαση του Δ.Σ. της ΕΝ.Π.Ε. σχετικά με τα κριτήρια
κατανομής των Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες.
4. Ποσό 1.000.000,00 €, διατίθεται στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών
γενικών δαπανών της,
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Μαρτίου 2019
Οι Υπουργοί
Εσωτερικών

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Τεύχος Β’ 1138/05.04.2019

Αριθμ. 2421.1/22295/2019
(2)
Ρύθμιση θεμάτων εισαγωγής μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων στις παραγωγικές Σχολές Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., των τέκνων αποβιώσαντος στελέχους
Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ..
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 22 «Ευεργετική διάταξη για τα τέκνα αποβιώσαντος στελέχους
Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και τη σύζυγό του» του ν. 4597/2019 (Α΄ 35).
β) Του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193), όπως
ισχύει.
γ) Του άρθρου 79 «Μεταρρύθμιση του συστήματος
εισαγωγής και εκπαίδευσης στελεχών σε παραγωγικές
σχολές Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.» του ν. 4504/2017 (Α΄ 184), όπως
ισχύει.
δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με
το π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
ε) Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και ενέργειας, Μεταφορά
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114), όπως ισχύει.
στ) Των π.δ. 73/2015 (Α΄ 116), 125/2016 (Α΄ 210) και
88/2018 (Α΄ 160).
ζ) Του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 26), όπως ισχύει.
η) Του π.δ. 75/2018 «Οργάνωση και Λειτουργία της
Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και ένταξη αυτής στην ανώτατη
βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Α΄ 145).
θ) Του π.δ. 76/2018 «Οργάνωση και Λειτουργία της
Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και ένταξη αυτής
στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης»
(Α΄ 146).
ι) Της αριθμ. Φ.253/142542/Α5/17 (Β΄ 2995) υπουργικής απόφασης με θέμα «Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 3 του ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 τ.Α΄)
όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 74
του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.
Φ.253/139496/Α5/18 (Β΄ 3729) όμοια.

Τεύχος Β’ 1138/05.04.2019
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ια) Της αριθμ. πρωτ.: 2421.1/84993/2018/15.11.2018
κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
«Καθορισμός των προσόντων, των προϋποθέσεων, των
κατηγοριών των υποψηφίων, των κωλυμάτων κατάταξης
και των διαδικασιών για την εισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων»
(B΄ 5213), όπως ισχύει.
2. Το αριθμ. πρωτ.: 2811.8/16717/2019/5.3.2019 Εισηγητικό Σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής.
3. Το αριθμ. πρωτ.: 2/25836/0021/22.3.2019 Έγγραφο
Υπουργείου Οικονομικών/Γενικό Λογιστήριο του Κράτους / Γεν. Δ/νση Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού / Δ/νση Επεξεργασίας Νομοθετικών Πράξεων
και Κανονιστικών Διοικητικών Πράξεων / Τμήμα Γ΄.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού
προϋπολογισμού Υ.ΝΑ.Ν.Π. η οποία απορρέει από τις
διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 22 του
ν. 4597/2019 (Α΄ 35) και δεν δύναται να προσδιοριστεί,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται σύμφωνα με
τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 22 του ν. 4597/2019
(Α΄ 35) για τα τέκνα του Υποπλοιάρχου Λ.Σ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Κυριάκου του Σταύρου (Α.Μ.:3221), ο οποίος
απεβίωσε ευρισκόμενος στην ενεργό Υπηρεσία και του
απονεμήθηκε από την προηγούμενη του θανάτου του ο
αμέσως επόμενος βαθμός του Πλωτάρχη Λ.Σ..
Άρθρο 2
Εισαγωγή δικαιούχων στις παραγωγικές
Σχολές Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
1. Οι δικαιούχοι του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, εισάγονται στις παραγωγικές Σχολές του
Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., καθ’ υπέρβαση του εκάστοτε συνολικού
αριθμού των εισακτέων σε αυτές, χωρίς αθλητικές δοκιμασίες και εφόσον συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις
εισαγωγής που θέτουν οι διατάξεις της αριθμ. πρωτ.:
2421.1/84993/2018/15.11.2018 κοινής απόφασης των
Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Καθορισμός των
προσόντων, των προϋποθέσεων, των κατηγοριών των
υποψηφίων, των κωλυμάτων κατάταξης και των διαδικασιών για την εισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το
σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων» (B΄ 5213), όπως
ισχύει κάθε φορά, πλην του αναστήματος.
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2. Το εν λόγω δικαίωμα ισχύει εφόσον υποβάλουν αίτηση - δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις σε πανελλαδικό
επίπεδο το τρέχον σχολικό έτος 2018-2019 ή τα επόμενα
σχολικά έτη, και δηλώσουν προτίμηση της Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. ή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων
στο Μηχανογραφικό Δελτίο του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων. Επιπρόσθετα, θα πρέπει
να υποβάλουν, κατά την καθοριζόμενη στην προκήρυξη διαδικασία, αίτηση - υπεύθυνη δήλωση για την συμμετοχή στο διαγωνισμό εισαγωγής στις παραγωγικές
Σχολές του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., στην οποία θα επισυνάπτονται
πέραν των προβλεπόμενων από τις ισχύουσες διατάξεις
δικαιολογητικών και Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου
ή Κοινότητας για την οικογενειακή τους κατάσταση ή
σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 ν. 1599/1986.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 27 Μαρτίου 2019
Οι Υπουργοί
Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων

Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ
ΚΟΥΒΕΛΗΣ
Ι

(3)
Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του ALI (επ)
ARSHAD (ον) του MUHAMMAD HUSSAIN και της
BEGAN BIBI για λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.
Με την 221/17/20.12.2018 καταλογιστική πράξη του
Προϊσταμένου του Γ΄ Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσ/νίκης Θεόδωρου Τρουλλινού, επιβάλλεται σε βάρος του ALI (επ)
ARSHAD (ον) του MUHAMMAD HUSSAIN και της BEGAN
BIBI, γεν. 9.2.1993 στο Πακιστάν, κατοίκου Θεσσαλονίκης,
οδού Μοναστηρίου αρ. 48 και ήδη αγνώστου διαμονής, πολλαπλά τέλη ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ
(1.500,00 €), πλέον τελών χαρτοσήμου, για την παράνομη
κατοχή 1.740 τεμαχίων τσιγάρων και 0,650 κιλών καπνού,
πράξη που χαρακτηρίζεται ως τελωνειακή παράβασηλαθρεμπορία, κατά την έννοια των συνδυασμένων διατάξεων των άρθρων 119Α παρ. 2, 142 παρ. 2 , 155 παρ.
1β΄ και 2ζ΄ του ν. 2960/2001.
Ο καταλογιζόμενος δικαιούται να ασκήσει προσφυγή
εντός 30 ημερών ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού
Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.
Ο Προϊστάμενος
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 1138/05.04.2019

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης 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)

r 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.
r 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.

r 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.

r 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.

*02011380504190004*

