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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής χαρακτηριστικών ασφαλείας επί των μονάδων συσκευασίας προϊόντων καπνού που διατίθενται
στην αγορά».

2

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Διστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας
Ν. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Α.1050
(1)
Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής χαρακτηριστικών ασφαλείας επί των μονάδων συσκευασίας προϊόντων καπνού που διατίθενται
στην αγορά».
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 106 και του άρθρου 106Β του ν. 2960/
2001 (Α’ 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4410/2016
(Α’ 141) και ειδικότερα της παρ. 3 του άρθρου 106Β.
β) Του άρθρου 29 του ν. 4411/2016 (Α’ 142), όπως
ισχύει.
γ) Του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016
(Α’ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του
άρθρου 7, της παρ.1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41
του νόμου αυτού.
2. Το άρθρο 16 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ (EEL 127/ 29.4.2014)
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για
την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την
κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων
καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της
οδηγίας 2001/37/ΕΚ».

Αρ. Φύλλου 735

3. Την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/576 (EEL 96/
16.4.2018) της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2017 «για
τα τεχνικά πρότυπα των χαρακτηριστικών ασφαλείας
που εφαρμόζονται στα προϊόντα καπνού.
4. Την αριθμ. Φ.119/58/2001 (Β’157) Α.Υ.Ο. «Διαδικασία
εφοδιασμού των δικαιούμενων προσώπων με ένσημες
ταινίες φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών».
5. Την αριθμ. Φ.118/57/2001 (Β’175) Α.Υ.Ο. «Καθιέρωση αίτησης διάθεσης ενσήμων ταινιών φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών και βιβλίου καταχώρησης
αυτής».
6. Την ΔΕΦΚΦΓ 1181090ΕΞ2018/3.12.2018 (Β’5756) απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ «Διαδικασία εξαγωγής ή αποστολής ή αποστολής ενσήμων ταινιών φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών σε άλλα Κράτη Μέλη για
επικόλληση στις μονάδες συσκευασίας των προϊόντων
αυτών, τα οποία παράγονται σε μονάδες παραγωγής
προϊόντων καπνού Τρίτων Χωρών ή άλλων Κρατών- Μελών και προορίζονται για κατανάλωση στο εσωτερικό
της χώρας».
7. Την αριθμ. 1 της 20-01-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και Διορισμός Γενικού
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου
εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016
και την 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689/20.12.2017) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση
θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων».
8. Την Δ.ΟΡΓ.Α 1036960ΕΞ2017/10-03-2017 (Β’ 968)
απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), όπως
ισχύει.
9. Το π.δ. 142/2017 (Α’ 181) «Οργανισμός Υπουργείου
Οικονομικών».
10. Το π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
11. Τις διατάξεις του άρθρου 90, παράγραφος 2 του
κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
π.δ. 63/2005 (Α’ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
12. Την ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/14-11-2016 (Β’ 3696)
απόφαση του πρωθυπουργού και του Υπουργού Οι-
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κονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».
13. Την ανάγκη καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής χαρακτηριστικών ασφαλείας επί των μονάδων
συσκευασίας προϊόντων καπνού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ, όπως μεταφέρθηκαν στο εθνικό δίκαιο με τις διατάξεις του άρθρου
106Β του ν. 2960/2001 και σύμφωνα με την Εκτελεστική
Απόφαση (ΕΕ) 2018/576 της Επιτροπής.
14. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής
Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι λεπτομέρειες καθώς και η επιμέρους διαδικασία για την εφαρμογή των χαρακτηριστικών ασφαλείας επί των μονάδων
συσκευασίας προϊόντων καπνού, τα οποία διατίθενται
σε καταναλωτές, οι οποίοι βρίσκονται στην ελληνική
επικράτεια.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ορίζονται ως:
α) «Χαρακτηριστικά ασφαλείας»: Απαραβίαστα, ορατά
και μη, χαρακτηριστικά εξακρίβωσης της γνησιότητας
προϊόντων καπνού τα οποία φέρουν οι μονάδες συσκευασίας των προϊόντων αυτών που διατίθενται στην αγορά
της χώρας μας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
16 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ, όπως μεταφέρθηκαν στο
εθνικό δίκαιο με τις διατάξεις του άρθρου 106Β του
ν. 2960/2001, καθώς και της Εκτελεστικής Απόφασης
(ΕΕ) 2018/576,
β) «μονάδα συσκευασίας προϊόντων καπνού»: η μικρότερη μονάδα συσκευασίας προϊόντων καπνού τα οποία
διατίθενται στην αγορά,
γ) «διάθεση στην αγορά»: η διάθεση προϊόντων καπνού ανεξαρτήτως του τόπου παρασκευής τους, σε
καταναλωτές οι οποίοι βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια, με ή χωρίς πληρωμή,
δ) «καταναλωτής»: κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί
για σκοπούς άσχετους με την εμπορική, επιχειρηματική
ή επαγγελματική του δραστηριότητα.
Άρθρο 3
Χρήση ενσήμων ταινιών φορολογίας
ως χαρακτηριστικά ασφαλείας προϊόντων
καπνού που τίθενται σε ανάλωση στο εσωτερικό
της χώρας με καταβολή των φορολογικών
επιβαρύνσεων.
Ως χαρακτηριστικά ασφαλείας για τα προϊόντα καπνού
που τίθενται σε ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας με
καταβολή των αναλογουσών φορολογικών επιβαρύνσεων, χρησιμοποιούνται οι ένσημες ταινίες φορολογίας,
όπως καθορίζονται από το άρθρο 106 του ν.2960/2001
και σύμφωνα με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του εν
λόγω άρθρου, οι οποίες συμμορφώνονται με όλα τα
τεχνικά πρότυπα και εκπληρώνουν όλες τις λειτουργίες
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που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 16 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ, του άρθρου 106Β του ν.2960/2001 και
της Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ) 2018/576.
Άρθρο 4
Χρήση ενσήμων ταινιών φορολογίας μηδενικής
αξίας ως χαρακτηριστικά ασφαλείας προϊόντων
καπνού που διατίθενται με απαλλαγή
σε καταναλωτές στην ελληνική επικράτεια
1. Για τα προϊόντα καπνού που διατίθενται με απαλλαγή από τις φορολογικές επιβαρύνσεις σε καταναλωτές
στην ελληνική επικράτεια ως χαρακτηριστικά ασφαλείας
χρησιμοποιούνται ένσημες ταινίες φορολογίας μηδενικής αξίας, οι οποίες συμμορφώνονται με όλα τα τεχνικά πρότυπα και εκπληρώνουν όλες τις λειτουργίες που
προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 16 της Οδηγίας
2014/40/ΕΕ, του άρθρου 106Β του ν. 2960/2001 και της
εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2018/576.
2. Η προμήθεια, διαχείριση, διάθεση, αποστολή σε
άλλα κράτη μέλη ή τρίτες χώρες, επικόλληση, αντικατάσταση και καταστροφή των ενσήμων ταινιών του
παρόντος άρθρου πραγματοποιείται σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 106 του ν. 2960/2001 και τις κατ’
εξουσιοδότηση αυτού ισχύουσες εφαρμοστικές αποφάσεις.
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος - Μεταβατικές διατάξεις
1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Τα χαρακτηριστικά ασφαλείας εφαρμόζονται υποχρεωτικά στις μονάδες συσκευασίας των τσιγάρων και
του λεπτοκομμενου καπνού για στριφτά τσιγάρα που
κατασκευάζονται ή εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
από 20 Μαΐου 2019 και για τα λοιπά καπνικά προϊόντα
από 20 Μαΐου 2024, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου
16 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ.
3. Τα τσιγάρα και ο λεπτοκομμένος καπνός για στριφτά
τσιγάρα, τα οποία θα έχουν κατασκευαστεί ή θα έχουν
εισαχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από τις 20 Μαΐου 2019 και δεν θα φέρουν χαρακτηριστικά ασφαλείας,
μπορούν να παραμείνουν σε ελεύθερη κυκλοφορία έως
τις 20 Μαΐου 2020, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις
του άρθρου 9 της Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ) 2018/576.
4. Τα προϊόντα καπνού, πέραν των τσιγάρων και του
καπνού για στριφτά τσιγάρα που θα έχουν κατασκευαστεί ή θα έχουν εισαχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν
από τις 20 Μαΐου 2024 και δεν θα φέρουν χαρακτηριστικά ασφαλείας, μπορούν να παραμείνουν σε ελεύθερη κυκλοφορία έως τις 20 Μαΐου 2026, σύμφωνα με τις
μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 9 της Εκτελεστικής
Απόφασης (ΕΕ) 2018/576.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2019
Η Υφυπουργός
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Τεύχος Β’ 735/04.03.2019
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Αριθμ. 942/21024
(2)
Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Διστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας
Ν. Βοιωτίας.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 1, 6, 63 και 280 του ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).
β) Του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (Α’ 143).
γ) Της παραγράφου 2, περίπτωση θ του άρθρου 5
και της παραγράφου 2, περίπτωση β του άρθρου 7 του
ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).
δ) Του άρθρου 91 του ν. 4583/2018 «Κατάργηση των
διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση
στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης
Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών
προϊόντων και άλλες διατάξεις» (Α’ 212), καθώς και των
αριθμ. 1921/11.01.2019 (ΑΔΑ: 9ΕΡ7465ΧΘ7-Π16) και
4947/24.01.2019 (ΑΔΑ: 6Λ5Ν465ΧΘ7-ΚΛΑ) εγγράφων
του Υπουργείου Εσωτερικών.
ε) Του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών
και άλλες διατάξεις» (Α’ 47).
στ) Του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 «Μέτρα για την
επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α’ 21).
ζ) Της παραγράφου 4, περίπτωση γγ του άρθρου 8
του π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας» (Α’ 231).
η) Της παραγράφου Γ, περίπτωση 4, του άρθρου 8
της αριθμ. οικ. 6983/85785/01.06.2017 απόφασης του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής
πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή» του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Σ.Ε.) στον Προϊστάμενο ή στην
Προϊσταμένη της Γενικής Διευθύνσεως Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους ή στις Προϊσταμένες
Διευθύνσεων και Τμημάτων της ανωτέρω Γενικής Διευθύνσεως» (Β’ 2002).
2. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Διστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας (ΦΕΚ 2181/Β’/
29.09.2011), όπως ισχύει.
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3. Την 2/21.01.2019 βεβαίωση του Δήμου ΔιστόμουΑράχοβας-Αντίκυρας για τον αριθμό των εργαζομένων,
με ενεργές συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», καθώς επίσης
και την ειδικότητα αυτών.
4. Την 2/2019 (πρακτικό 2/2019 από 28.01.2019, θέμα 1ο)
απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Διστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας.
5. Την 2/2019 (πρακτικό 2/2019 από 28.01.2019) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας, περί τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. (ΑΔΑ:
ΩΣΜΘΩ9Σ-ΟΞΒ), αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας, όπως ισχύει και συγκεκριμένα στο άρθρο 18, ως
ακολούθως:
Α. Τη σύσταση επτά (7) νέων οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού ως εξής:
• μία (1) νέα θέση ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
• δύο (2) νέες θέσεις ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ
• τέσσερις (4) νέες θέσεις ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ
Β. Τη σύσταση μιας (1) νέας θέσης μόνιμου προσωπικού η οποία θα καλυφθεί από κοινωνικά προστατευόμενες ομάδες, κατά τις αναλογίες και με τη διαδικασία που
ορίζεται στο άρθρο 3 του ν. 2643/1998 (A΄220) ως εξής:
• μία (1) νέα θέση ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ
ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ:
ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ειδικά για το οικονομικό έτος 2019, η μισθολογική δαπάνη του προσωπικού εννέα (9) ατόμων ανέρχεται στο
ποσό των 12.000,00€ μηνιαίως περίπου (συνολικό κόστος μισθοδοσίας) και καλύπτεται από τις πιστώσεις του
Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» που προβλέπονται
στην παρ. 2 του άρθρου 153 του ν. 4483/2017, οι οποίες
μεταφέρονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και αποδίδονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στους δικαιούχους δήμους. Από το 2020 και εφεξής, εγγράφεται ειδική πίστωση στον προϋπολογισμό του
Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία αποδίδεται με απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών στους δικαιούχους δήμους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λαμία, 7 Φεβρουαρίου 2019
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΤΡΩΤΣΟΥ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 735/04.03.2019

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.

*02007350403190004*

