
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επιβολή φόρων και πολλαπλών τελών εις βάρος των 
SIMONI GEZIM του Lleshi και SIMONI ALEKSANDER 
του Lleshi, για λαθρεμπορική τελωνειακή παράβα-
ση αλκοολούχων ποτών (τσίπουρου).

2 Ορισμός Εξεταστικού Φορέα Συμβούλων Ασφα-
λούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων 
(ΣΑΜΕΕ) για Σιδηροδρομικές Μεταφορές.

3 Ανάθεση άσκησης καθηκόντων Ληξιάρχου στη 
Δημοτική Ενότητα (Δ.Ε.) Ζαγοράς του Δήμου 
Ζαγοράς - Μουρεσίου Ν. Μαγνησίας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Επιβολή φόρων και πολλαπλών τελών εις βά-

ρος των SIMONI GEZIM του Lleshi και SIMONI 

ALEKSANDER του Lleshi, για λαθρεμπορική τε-

λωνειακή παράβαση αλκοολούχων ποτών (τσί-

πουρου). 

   Με την υπ’ αρ. 94/2020/22.03.2022 (MRN: 22GRYK
37020000031-3) καταλογιστική πράξη του Προϊστα-
μένου του Τελωνείου Βόλου επιβάλλονται εις βάρος:
α) του SIMONI GEZIM του Lleshi, αλβανικής καταγωγής, 
με ΑΦΜ 168428903/ΔΟΥ Λαμίας, κατόχου του υπ’ αρ. 
BG5676533 διαβατηρίου έκδοσης αλβανικών αρχών, 
αγνώστου διαμονής και β) SIMONI ALEKSANDER του 
Lleshi, αλβανικής καταγωγής, με ΑΦΜ 168429021/ΔΟΥ 
Λαμίας, κατόχου του υπ’ αρ. BD791030 διαβατηρίου 
έκδοσης αλβανικών αρχών, ομοίως αγνώστου διαμο-
νής, ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων, δια-
φυγόντες φόροι ποσού 22.037,79 € και πολλαπλά τέλη 
ποσού 299.285,01 €, πλέον των τελών χαρ/μου και ΟΓΑ 
7.182,84€, συνολικού ύψους 328.505,64 €, για λαθρε-
μπορική τελωνειακή παράβαση αλκοολούχων ποτών 
(τσίπουρου), που προβλέπεται από τις διατάξεις του 
άρθρου 53, της παρ. 1 του άρθρου 54 των παρ. 1 και 2β 
του άρθρου 56, των άρθρων 79 και 80 και της παρ. 3 του 

άρθρου 81 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδι-
κας» (A’ 265) και τιμωρείται σύμφωνα με τις συνδυασμέ-
νες διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 119Α, των παρ. 
2, 3, και 4 του άρθρου 142, της παρ. 1 του άρθρου 150 
της περ. β της παρ. 1 και της περ. ζ της παρ. 2 του άρθρου 
155 και του άρθρου 157 του ιδίου ως άνω νόμου, διότι 
όπως προέκυψε από σχετική έρευνα της Επιχειρησιακής 
Διεύθυνσης ΣΔΟΕ Αττικής, οι ανωτέρω, ως εργαζόμενοι 
σε αγρόκτημα στη Δίβρη Φθιώτιδας κατά την περίοδο 
του έτους 2017, παρήγαγαν/απέσταζαν παράνομα κατ΄ 
επανάληψη και από κοινού μαζί με άλλα τρία πρόσωπα,  
λαθραίο τσίπουρο.

Οι κατά των οποίων εκδίδεται η παρούσα, έχουν δι-
καίωμα προσφυγής εντός τριάντα (30) ημερών από την 
κατά νόμο δημοσίευση της παρούσας πράξης στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως, η οποία είναι άμεσα εκτελεστή 
(παρ. 7 του άρθρου 152 του ν. 2960/2001).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο Προϊστάμενος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΜΙΡΗΣ  

I

Αριθμ. απόφ. 18 (2)
  Ορισμός Εξεταστικού Φορέα Συμβούλων Ασφα-

λούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων 

(ΣΑΜΕΕ) για Σιδηροδρομικές Μεταφορές.

  Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ 
ΑΡΧΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ (ΡΑΣ) 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τo άρθρο 85 του ν. 4199/2013 «Δημόσιες υπερα-

στικές οδικές μεταφορές επιβατών - Ρυθμιστική Αρχή 
Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α’ 216).

2. Την υπό στοιχεία Γ5/145078/03.06.2021 κοινή 
υπουργική απόφαση «Προσαρμογή της Ελληνικής νο-
μοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά 
με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμά-
των, όπως τα παραρτήματά της προσαρμόστηκαν στην 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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επιστημονική και τεχνική πρόοδο με την Οδηγία (ΕΕ) 
2020/1833 της Επιτροπής» (Β’ 3202) (Κανονισμός RID).

3. Την υπ’ αρ. 5542/07.03.2017 απόφαση της Ολομέ-
λειας της ΡΑΣ «Ορισμός Εξεταστικού Φορέα Συμβούλων 
Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑ-
ΜΕΕ) για Σιδηροδρομικές Μεταφορές» (Β’ 1156).

4. Την υπό στοιχεία ΡΑΣ 2177/15.11.2021 απόφαση 
της Ολομέλειας της ΡΑΣ, με την οποία εγκρίθηκε η έκ-
δοση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 
τον Ορισμό Εξεταστικού Φορέα Συμβούλων Ασφαλούς 
Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) για 
Σιδηροδρομικές Μεταφορές (Κανονισμός RID), αναρ-
τημένη στον ιστότοπο της ΡΑΣ.

5. Την υπ’ αρ. 125/13.12.2021 αίτηση εκδήλωσης εν-
διαφέροντος, του Εργαστηρίου Στοιχείων Μηχανών και 
Δυναμικής της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, συνοδευόμενη από 
φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (αρ. πρωτ. 
ΡΑΣ 2565/21.12.2021).

6. Την υπό στοιχεία ΡΑΣ 615/01.03.2021 υποβολή 
συμπληρωματικών δικαιολογητικών, του Εργαστηρίου 
Στοιχείων Μηχανών και Δυναμικής της Σχολής Μηχα-
νολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτε-
χνείου.

7. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού.

8. Την υπ’ αρ. 740/11.03.2022 εισήγηση της Προέδρου 
προς την Ολομέλεια της ΡΑΣ, αποφασίζουμε:

Τον ορισμό του Εργαστηρίου Στοιχείων Μηχανών 
και Δυναμικής της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών 
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ως Εξεταστικού 
Φορέα Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων 
Εμπορευμάτων, για τις σιδηροδρομικές μεταφορές όλων 
των κλάσεων, για την ελληνική επικράτεια, σε εφαρμο-
γή του άρθρου 12 της υπό στοιχεία Γ5/145078/3.6.2021 
κοινής υπουργικής απόφασης.

Ο Εξεταστικός Φορέας οφείλει να:
1. τηρεί όλες τις διατάξεις της υπό στοιχεία  Γ5/145078/

3.6.2021 κοινής υπουργικής απόφασης,
2. αναρτά στην ιστοσελίδα του τον εν ισχύ Κανονισμό 

Εξετάσεων ΣΑΜΕΕ επικίνδυνων εμπορευμάτων για τις 
σιδηροδρομικές μεταφορές,

3. γνωστοποιεί στη ΡΑΣ, τον κατάλογο των πιστοποι-
ημένων ΣΑΜΕΕ για το RID σε ηλεκτρονική μορφή, με 
αναγραφή των: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυν-
ση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ημερομηνία εξέτασης 
και αριθμό πιστοποιητικού, σύμφωνα με την παρ. 5 του 
άρθρου 14, της υπό στοιχεία Γ5/145078/3.6.2021 κοινής 
υπουργικής απόφασης,

4. προσκομίσει εμπρόθεσμα, την εκ νέου πιστοποίηση 
του Εργαστηρίου Στοιχείων Μηχανών και Δυναμικής της 
Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. κατά ΕΛΟΤ 
ISO 9001:2015, με πεδίο εφαρμογής «Φορέας Εξέτασης 
Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπο-
ρευμάτων Οδικώς και Σιδηροδρομικώς», η οποία λήγει 
τη 10η Μαρτίου 2024.

Η διάρκεια ορισμού του Εξεταστικού Φορέα, σύμφωνα 
με το άρθρο 12 της υπό στοιχεία Γ5/145078/3.6.2021 
κοινής υπουργικής απόφασης, ορίζεται σε πέντε (5) έτη.

Η ισχύς της απόφασης ξεκινά από τη δημοσίευση της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Μαρτίου 2022

Η Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΑΠΑΡΙΚΟΥ

Ι

Αριθμ. 52319 (3)
    Ανάθεση άσκησης καθηκόντων Ληξιάρχου στη 

Δημοτική Ενότητα (Δ.Ε.) Ζαγοράς του Δήμου Ζα-

γοράς - Μουρεσίου Ν. Μαγνησίας. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν. 344/1976 

«Περί ληξιαρχικών πράξεων» (Α’ 143), μετά την αντι-
κατάστασή τους με το άρθρο 9 (παρ. 15 και 16) του 
ν. 2307/1995 «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχι-
ακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α’113).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 6, 58 και 280 του 
ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικρά-
της» (Α’ 87).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γρα-
φειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκα-
τάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 47), όπως το 
τελευταίο προστέθηκε με το άρθρο 24 του ν.4368/2016 
«Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και 
άλλες διατάξεις» (Α’21).

4. Τις διατάξεις της παρ. 20 του άρθρου 5 του 
ν. 4623/2019 (Α’ 134).

5. Τις διατάξεις της περ. ββ της παρ. 4 του άρθρου 8 
του π.δ.138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας» (Α’ 231).

6. Την υπ’ αρ. 92801/31.12.2020 απόφαση του Υφυ-
πουργού Εσωτερικών «Αυτοδίκαιη απαλλαγή του Νι-
κολάου Ντίτορα του Ευαγγέλου από τα καθήκοντα του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας και ορισμός ασκούντος καθήκοντα 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 1094).

7. Την υπ’ αρ. οικ. 6983/85785/01-06-2017 απόφαση 
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσα-
λίας - Στερεάς Ελλάδας «Παροχή εξουσιοδότησης υπο-
γραφής πράξεων και εγγράφων “Με Εντολή Συντονιστή” 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλί-
ας - Στερεάς Ελλάδας (Α.Δ.Θ.-Στ.Ε.) στον Προϊστάμενο ή 
στην Προϊσταμένη της Γενικής Διευθύνσεως Εσωτερικής 
Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους ή στις Προϊσταμέ-
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νες Διευθύνσεων και Τμημάτων της ανωτέρω Γενικής Δι-
ευθύνσεως» (Β’ 2002 και διόρθωση σφάλματος Β΄ 2189).

8. Την υπό στοιχεία Φ.127080/57460/21.12.2010 
(Β’ 1984) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέ-
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, περί υποδι-
αίρεσης ληξιαρχικής περιφέρειας, Δήμων που συνιστώ-
νται από συνένωση Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τον ν. 3852/2010.

9. Την εγκύκλιο 65 (υπό στοιχεία Φ.127080/57510/
31-12-2010) του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρω-
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα: «Περί 
των ληξιαρχικών βιβλίων των νέων Δήμων που συνιστώ-
νται από συνένωση Ο.Τ.Α. με το ν. 3852/2010».

10. Το υπό στοιχεία Φ.131360/13554/14/14-08-2014 
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, περί θητείας Λη-
ξιάρχου.

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

12. Την υπ’ αρ. 87581/26-11-2021 (Α.Δ.Α.:6ΞΚΓ46ΜΤΛ6-
Δ6Ω) 821/2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 
«Οδηγίες για συγχώνευση Ληξιαρχείων Δημοτικών Ενο-
τήτων».

13. Το υπ’ αρ. 2352/11.03.2022 έγγραφο του Δήμου 
Ζαγοράς - Μουρεσίου Ν. Μαγνησίας.

14. Την υπ’ αρ. 127/3465/24.03.2021 (Α.Δ.Α.:ΩΣΞΨΩΡΚ-
ΗΦΗ) απόφαση του Δημάρχου Ζαγοράς - Μουρεσίου 
Ν. Μαγνησίας, με την οποία ανατέθηκε η άσκηση κα-
θηκόντων ληξιάρχου της Δημοτικής Ενότητας (Δ.Ε.) 
Ζαγοράς του Δήμου Ζαγοράς- Μουρεσίου Ν. Μαγνησί-
ας, μέχρι το πέρας της τρέχουσας δημοτικής περιόδου 
2019 - 2023, στην υπάλληλο Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) του Δήμου, Ζωή - Αντωνία Ραφτοπού-
λου του Ιωάννη, κλάδου Δ.Ε. Διοικητικού, λόγω αντικα-
τάστασης της ληξιάρχου Μαρίνας Γεωργούδη, κατόπιν 
αποχώρησης από τον Δήμο, λόγω μετάταξης της στο 
πλαίσιο του Ε.Σ.Κ. και η οποία εγκρίθηκε από την υπ’ αρ.  
67862/06.04.2021 (Β΄1621, Α.Δ.Α.:ΨΦΥΔΟΡ10-ΛΝΦ) από-
φαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

15. Την υπό στοιχεία 2508/22/ΓΠ/09.02.2022 (Γ’ 373)
απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 
με την οποία μετατάσσεται η υπάλληλος με σχέση εργα-
σίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) του 
Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου Ν. Μαγνησίας, Ζωή - Αντω-
νία Ραφτοπούλου του Ιωάννη, σε συνιστώμενη προσω-
ποπαγή θέση εκπαιδευτικής βαθμίδας Δ.Ε., ειδικότητας 
Διοικητικών Γραμματέων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 
με την ίδια σχέση εργασίας και με παράλληλη δέσμευση 
της κενής οργανικής θέσης με κωδικό: 36099812111, 
κατηγορίας Δ.Ε., κλάδου Διοικητικών Γραμματέων, μό-

νιμου προσωπικού, για όσο χρόνο θα υφίσταται η  προ-
σωποπαγής θέση, στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος 
Κινητικότητας.

16. Την ανάγκη της εύρυθμης λειτουργίας του Ληξιαρ-
χείου της Δημοτικής Ενότητας (Δ.Ε.) Ζαγοράς του Δήμου 
Ζαγοράς- Μουρεσίου Ν. Μαγνησίας, κατόπιν κένωσης 
της θέσης της ληξιάρχου της Δ.Ε. Ζαγοράς λόγω μετά-
ταξης της ορισμένης υπαλλήλου μέσω του Β’ κύκλου 
κινητικότητας έτους 2021 του Ε.Σ.Κ. (ν. 4440/2016).

17. Την υπ’ αρ. 181/2330/11.03.2022 (Α.Δ.Α.:ΨΥΚ3ΩΡΚ-
ΤΩ1) απόφαση του Δημάρχου Ζαγοράς- Μουρεσίου Ν. 
Μαγνησίας «Αντικατάσταση Ληξιάρχου λόγω μετάταξης 
του προηγούμενου ορισμένου υπαλλήλου σε άλλο φο-
ρέα στο πλαίσιο του Ε.Σ.Κ.», αποφασίζουμε:

Αναθέτουμε την άσκηση των καθηκόντων Ληξιάρχου, 
στην Δημοτική Ενότητα (Δ.Ε.) Ζαγοράς, στην υπάλληλο 
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) του Δήμου 
Ζαγοράς - Μουρεσίου Ν. Μαγνησίας, Ευαγγελία Φράντζα 
του Αθανασίου, ειδικότητας Δ.Ε. Διοικητικού, μέχρι το 
πέρας της δημοτικής περιόδου 2019 - 2023, σε αντικα-
τάσταση της Ληξιάρχου Ζωής - Αντωνίας Ραφτοπούλου 
του Ιωάννη, κατόπιν αποχώρησής από τον Δήμο λόγω 
μετάταξης της σε άλλον φορέα (Γ΄ 373/2022), μέσω του 
Β’ κύκλου κινητικότητας έτους 2021, στο πλαίσιο του Ενι-
αίου Συστήματος Κινητικότητας (Ε.Σ.Κ.) (ν. 4440/2016).

Τα καθήκοντα της ανωτέρω Ληξιάρχου θα ασκούνται 
εντός και εκτός του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας 
των υπαλλήλων. Για την εκτέλεση των καθηκόντων της 
ως Ληξιάρχου της Δημοτικής Ενότητας (Δ.Ε.) Ζαγοράς 
του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου, πέραν του υποχρε-
ωτικού ωραρίου εργασίας, θα της καταβάλλεται απο-
ζημίωση για υπερωριακή απασχόληση έως και είκοσι 
(20) ωρών το μήνα, σύμφωνα με τη διαδικασία και 
τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 20 του 
ν. 4354/2015, κατόπιν έκδοσης απόφασης Δημάρχου.

Η ανωτέρω θα ασκεί τα καθήκοντα του Ληξιάρχου 
στην Δημοτική Ενότητα Ζαγοράς του Δήμου  Ζαγοράς- 
Μουρεσίου Ν. Μαγνησίας, από τη δημοσίευση της πα-
ρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λάρισα, 21 Μαρτίου 2022

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΤΟΒΑΣ   
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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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