
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 10159ΕΞ2020/28-01-2020 
απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα: 
«Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Νομο-
παρασκευαστικής Επιτροπής, για την ενσωμάτω-
ση στην Ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/1153 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου “για τη θέσπιση κανόνων με σκο-
πό τη διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονο-
μικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, 
την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ποινι-
κών αδικημάτων και την κατάργηση της απόφα-
σης 2000/642/ΔΕΥ του Συμβουλίου”».

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ. 
176641/2214/28.06.2018 (Β΄ 2909) υπουργικής 
απόφασης «Τρόπος υπολογισμού και διαδικασία 
κατάθεσης, αντικατάστασης, κατάπτωσης και επι-
στροφής της εγγυητικής επιστολής για την εκπλή-
ρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις 
αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σε 
λατομικούς και μεταλλευτικούς χώρους».

3 Καθιέρωση εργασίας πέραν των ωρών υποχρεω-
τικής απασχόλησης σε υπαλλήλους του Ελεγκτι-
κού Συνεδρίου.

4 Διαπιστωτική πράξη ηλεκτρονικής υποβολής αί-
τησης και δικαιολογητικών ατομικών αιτημάτων 
ΕΟΠΥΥ στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π).

5 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 879/112264/30-4-2020 
(Β΄ 1877) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Τροποποίηση της υπ’ 
αρ. 2150/234328/19-9-2019 υπουργικής απόφα-
σης “Σύσταση και συγκρότηση του Συμβουλίου 
Επιλογής Προϊσταμένων (ΣΕΠ) του Ενιαίου Φορέα 
Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) - Ν.Π.Δ.Δ” (Β΄3590)».

6 Περαιτέρω εκχώρηση εξουσιοδότησης υπογρα-
φής από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Περιστερίου 
σε υφιστάμενα όργανα 

7 Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του (επώ-
νυμο) MUHAMMAD (όνομα) SHER του SHAFEEQ 
και της SUKLEN για λαθρεμπορία καπνικών προ-
ϊόντων.

8 Επιβολή προστίμου στον (επώνυμο) MUSTAFA 
(όνομα) BAN KEEN.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 91699 ΕΞ 2020 (1)
   Τροποποίηση της υπ’ αρ. 10159ΕΞ2020/28-01-2020 

απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα: 

«Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Νομο-

παρασκευαστικής Επιτροπής, για την ενσωμάτω-

ση στην Ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας (ΕΕ) 

2019/1153 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου “για τη θέσπιση κανόνων με σκοπό 

τη διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομι-

κών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, 

την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ποινι-

κών αδικημάτων και την κατάργηση της απόφα-

σης 2000/642/ΔΕΥ του Συμβουλίου”».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 34 του ν. 1914/1990 «Εκσυγχρονισμός 

και ανάπτυξη του δημόσιου τομέα και της αγοράς, φο-
ρολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄178), όπως 
αποσαφηνίστηκε με την παρ. 1 του άρθρου 13 του 
ν. 2346/1995 (Α΄220).

β) της παρ. 2 του άρθρου 35 και του άρθρου 36 του 
ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία 
και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών ορ-
γάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), 
όπως ισχύει.

γ) του άρθρου 24, παρ. 5, περ. ε) του ν. 4270/2014 «Αρ-
χές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμά-
τωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως ισχύει.

δ) του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι-
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο ́ Πρόγραμμα Διαύγεια΄ 
και άλλες διατάξεις» (Α΄112), όπως ισχύει.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ε) της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό 
Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις» (Α΄131), όπως ισχύει.

στ) του άρθρου 38 του ν. 3086/2002 «Οργανισμός Νο-
μικού Συμβουλίου του Κράτους και κατάσταση των Λει-
τουργών και των Υπαλλήλων του» (Α΄324), όπως ισχύει. 

ζ) των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση 
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 45), όπως ισχύει.

η) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

θ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α΄181), όπως ισχύει.

ι) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

κ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123).

2. Την υπό στοιχεία 10159ΕΞ2020/28-01-2020 από-
φαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Σύσταση, 
συγκρότηση και ορισμός μελών Νομοπαρασκευαστικής 
Επιτροπής, για την ενσωμάτωση στην Ελληνική έννομη 
τάξη της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου “για τη θέσπιση κανόνων με 
σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών 
και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την ανίχνευ-
ση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ποινικών αδικημάτων και 
την κατάργηση της απόφασης 2000/642/ΔΕΥ του Συμ-
βουλίου”» (Β’ 309), (ΑΔΑ: ΩΚ7ΙΗ-ΖΒ5).

3. Το υπό στοιχεία 84609 ΕΙ 2020/04.08.2020 έγγρα-
φο της Προέδρου της Επιτροπής με το οποίο ζητείται 
η παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης των εργασιών 
έως την 15.02.2021.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Α. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 10159ΕΞ2020/28-
01-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β’ 309), 
ως προς τη διάρκεια των εργασιών της Επιτροπής, και 
αντικαθιστούμε το υπό στοιχείο γ της παρ. Δ του διατα-
κτικού αυτής, ως εξής:

« γ) Οι εργασίες της Επιτροπής θα πρέπει να έχουν ολο-
κληρωθεί έως την 15η Φεβρουαρίου 2021. Σε περίπτω-
ση που έως την ημερομηνία αυτή δημοσιευθεί τροπο-
ποίηση της ανωτέρω Οδηγίας στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή υποχρεούται να 
επισημάνει και να ενσωματώσει τις αλλαγές, στο μέτρο 
που δεν απαιτείται παράταση των εργασιών της».

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη 
απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Αυγούστου 2020 

Ο Υπουργός 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

    Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/80921/994 (2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ. 

176641/2214/28.06.2018 (Β΄ 2909) υπουργικής 

απόφασης «Τρόπος υπολογισμού και διαδικα-

σία κατάθεσης, αντικατάστασης, κατάπτωσης και 

επιστροφής της εγγυητικής επιστολής για την εκ-

πλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από 

τις αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 

σε λατομικούς και μεταλλευτικούς χώρους».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 

λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α' 133).

β. του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων...., 
Μετονομασία....του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυ-
γκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας...» (Α΄ 114).

γ. του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας» (Α΄ 160).

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

ε. της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67864/8352/24.07.2019 
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση καθηκόντων μετα-
κλητού Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώ-
των Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 510).

στ. του ν. 4512/2018 ΜΕΡΟΣ Β΄ «.Έρευνα και Εκμετάλ-
λευση Λατομικών Ορυκτών και άλλες Διατάξεις» (Α΄ 5) 
και ιδίως των άρθρων 55 παρ. 2 και 65 παρ. 1δ, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

ζ. του ν.δ. 210/1973 «Περί Μεταλλευτικού Κώδικος» 
(Α΄ 277), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

η. της απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με υπό στοιχεία Δ7/Α/
οικ.12050/2223/23.05.2011 «Κανονισμός Μεταλλευτικών 
και Λατομικών Εργασιών» (Κ.Μ.Λ.Ε.) (Β΄ 1227), όπως ισχύει.

2. Την υπό στοιχεία ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ. 176641/2214/ 
28.06.2018 υπουργική απόφαση «Τρόπος υπολογισμού 
και διαδικασία κατάθεσης, αντικατάστασης, κατάπτωσης 
και επιστροφής της εγγυητικής επιστολής για την εκπλή-
ρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις αποφά-
σεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σε λατομικούς και 
μεταλλευτικούς χώρους» (Β'2909) όπως τροποποιήθηκε 
με τις υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/4228/7/17.01.2019 (Β΄ 60) 
και ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/93477/1078/15.10.2019 (Β΄ 3935) όμοιες.

3. Το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/45670/693/15.05.2020 
έγγραφο με τα συνημμένα αυτού της Ομάδας Εργα-
σίας που συγκροτήθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/
ΔΑΠ/120271/1189/19.12.2019 απόφαση του Υφυπουρ-
γού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Τροποποιούμε την με υπό στοιχεία ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/
οικ.176641/2214/28.06.2018 υπουργική απόφαση (Β΄ 2909), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως εξής:

1. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 2 
Τρόπος υπολογισμού του ύψους της εγγυητικής 
επιστολής

1. Το ύφος του ποσού της εγγυητικής επιστολής κα-
θορίζεται με βάση το ποσό που αναφέρεται ως δαπάνη 
αποκατάστασης περιβάλλοντος στις Αποφάσεις Έγκρι-
σης Περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ).

2. Ειδικότερα, το ύφος της εγγυητικής επιστολής υπο-
λογίζεται με βάση το συνολικό ποσό που απαιτείται κάθε 
φορά για την αποκατάσταση ολόκληρης της έκτασης, 

όπως αυτό αναφέρεται στην ισχύουσα, κατά το χρόνο 
υπολογισμού της εγγυητικής επιστολής, ΑΕΠΟ, αφαιρου-
μένου ποσοστού είκοσι (20)% επί του ανωτέρω ποσού.

3. Εάν στο ανωτέρω ποσό συμπεριλαμβάνονται ποσά 
γενικών εξόδων και οφέλους, καθώς και ποσά απρόβλε-
πτων δαπανών, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 της 
υπό στοιχεία ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ466/04.05.2017 υπουρ-
γική απόφασης (Β΄ 1746) «Κανονισμός περιγραφικών 
τιμολογίων εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων», 
αυτά δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του 
ύψους της εγγυητικής επιστολής.

4. Η εγγυητική επιστολή κατατίθεται πριν την έναρξη 
της εκμετάλλευσης και αναπροσαρμόζεται ανά πεντα-
ετία, ως εξής:

Χρόνος Τύπος υπολογισμού
1 Πριν την έναρξη της εκμετάλλευσης 10% *Κ+ 5* (90%:Δ) * Κ

2 Αναπροσαρμογή πριν τη λήξη της πρώτης, δεύτερης, τρίτης κ.ο.κ. 
πενταετίας από την έναρξη της εκμετάλλευσης 10% * Κ + Χ * (90% : (Δ-5))* Κ

Όπου Κ= το συνολικό ποσό δαπάνης αποκατάστασης, όπως προσδιορίζεται στις παρ. 2-3, καθ' όλη την προβλε-
πόμενη στην εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) διάρκεια της εκμετάλλευσης

Όπου Δ = η συνολική διάρκεια της εκμετάλλευσης, κατά τα προβλεπόμενα στην εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλ-
λοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ).

Όπου Χ = ο αριθμός των ετών που υπολογίζονται από την αρχή της εκμετάλλευσης έως την ημερομηνία που 
υπάρχει υποχρέωση αναπροσαρμογής του ποσού της εγγυητικής επιστολής.

Όπου αρχή της εκμετάλλευσης, ειδικά για τις ανάγκες υπολογισμού της εγγυητικής επιστολής αποκατάστασης 
θεωρείται:

• Για τα μεταλλεία η αρχική ημερομηνία έγκρισης της τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης.
• Για τα υφιστάμενα πριν την έκδοση του ν. 4512/2018 λατομεία, η ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας εκ-

μετάλλευσης ή όποιας πράξης επέχει θέση άδειας εκμετάλλευσης.
• Για τα λατομεία που δημιουργήθηκαν μετά την έκδοση του ν. 4512/2018, η ημερομηνία της σύμβασης μίσθωσης 

για τα δημόσια και δημοτικά λατομεία και η ημερομηνία της γνωστοποίησης για τα ιδιωτικά λατομεία.
• Για τα λατομεία του τελευταίου εδαφίου της παρ. 4, του άρθρου 68 του ν. 4512/18, η έναρξη ισχύος του ν. 669/77.
• Για τα λατομεία της παρ. 4 του άρθρου 51 του ν. 4512/2018, η ημερομηνία έκδοσης της κοινής απόφασης των 

Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Πολιτισμού και Αθλητισμού του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρ-
θρου 51 του ν. 4512/2018.

5. Σε περίπτωση που κατά την αναπροσαρμογή της εγγυητικής επιστολής, η διάρκεια της εκμετάλλευσης που 
απομένει, δεν ξεπερνά τα δέκα έτη, η εγγυητική επιστολή συμπληρώνεται μέχρι το 100% του ποσού αυτής.

2. Το άρθρο 7 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 7 
Μεταβατικές διατάξεις

1. Σε περίπτωση που το ύψος της κατατεθειμένης εγγυητικής επιστολής είναι μικρότερο από το προβλεπόμενο, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2, τότε αυτή πρέπει να αντικατασταθεί με αντίστοιχη μεγαλύτερου ύψους, 
έως 31.12.2020. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εφαρμόζονται στη συνέχεια οι διατάξεις του άρθρου 6.

2. Σε περίπτωση που το ύψος της κατατεθειμένης εγγυητικής επιστολής είναι μεγαλύτερο από το προβλεπόμε-
νο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2, τότε αυτή μπορεί, είτε να αντικατασταθεί με αντίστοιχη μικρότερου 
ύψους ύστερα από αίτημα του ενδιαφερομένου, είτε να συμψηφιστεί ως προς το ύψος της με νέα εγγυητική που 
θα προκύψει κατά το επόμενο στάδιο.

3. Ειδικά για τα υφιστάμενα λατομεία που υπάγονται στις παρ. 22 και 23 του άρθρου 68 του ν. 4512/2018, εφαρ-
μόζεται ο δεύτερος τύπος υπολογισμού του πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 2 της παρούσας, ανάλογα με τη διάρκεια 
της εκμετάλλευσης.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Αυγούστου 2020

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
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    Αριθμ. 42600 (3)
Καθιέρωση εργασίας πέραν των ωρών υποχρεω-

τικής απασχόλησης σε υπαλλήλους του Ελεγκτι-

κού Συνεδρίου.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις
α) Του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής 

διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) Του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) «Διαχεί-
ριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων».

γ) Του π.δ. 80/2016 (Α΄ 145) «Ανάληψη Υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες».

δ) Του π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, 
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορι-
σμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ υπουργείων».

ε) Του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

2) Την υπ’ αρ. 85735/18.12.2019 απόφαση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης, περί κατανομής των πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2020 και το υπ. 
αρ. 76388/19.12.2019 με Α.Δ.Α. ΩΦΩΘΚΩ3-ΙΨ7 έγγραφο 
κατανομής πιστώσεων έτους 2020 του ειδικού φορέα: 
1017.401.0000000 Ελεγκτικό Συνέδριο.

3) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη ύψους 266.712,36 ευρώ περίπου σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2020, 
η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις 
του Ειδικού Φορέα 10174010000000, ΑΛΕ 2120201001 
«Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μι-
σθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι και Ι.Δ.Α.Χ.)».

5) Την υπ’ αρ. 39670/30-07-2020. απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης (α/α ΓΔΟΥ 56082/2020) με την οποία δε-
σμεύτηκε πίστωση ποσού 266.712,36 €, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπερωρια-
κής εργασίας σε εξακόσιους εξήντα (660) (κατ’ εκτίμηση) 
υπαλλήλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την κάλυψη 
επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, για το δεύτερο εξά-
μηνο του έτους 2020 και έως εκατόν είκοσι (120) ώρες 
ανά άτομο.

Οι έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες, προκύπτουν τόσο 
από την έλλειψη προσωπικού, όσο και από τις αυξημένες 
αρμοδιότητες που προέκυψαν από: α) τη διενέργεια στο-
χευμένων ελέγχων, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προ-
ϋπολογισμού, σε τομείς υψηλού ελεγκτικού ενδιαφέρο-
ντος σύμφωνα με το ετήσιο ελεγκτικό πρόγραμμα, που 
εκπονεί η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου (άρθρο 
40 ν. 4129/2013), β) της υπό στοιχεία ΦΓ8/57805/2019 

απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
«έγκριση του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας των 
Υπηρεσιών Διοίκησης και Ελέγχου του Ελεγκτικού Συνε-
δρίου (Β’ 4220) σύμφωνα με την οποία δημιουργήθηκαν 
νέες υπηρεσίες με το υπάρχον προσωπικό, το οποίο σχε-
διάζει και υλοποιεί συγχρόνως τις δραστηριότητές του, 
γ) της καθυστέρησης εκτέλεσης του προγραμματισμού 
των ελέγχων, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και 
της ανάγκης ολοκλήρωσης αυτών, μέσα στην τρέχου-
σα οικονομική χρήση και δ) των επιπλέον ελέγχων που 
κρίθηκε αναγκαίο να διενεργηθούν και οι οποίοι σχετί-
ζονται με την διάθεση πόρων για την κάλυψη αναγκών 
της παρούσας περιόδου.

Οι ανωτέρω υπάλληλοι δικαιούνται υπερωριακής απο-
ζημίωσης, μόνο στην περίπτωση που δεν είναι δικαιού-
χοι άλλης υπερωριακής αποζημίωσης από οποιονδήποτε 
φορέα, για το ίδιο χρονικό διάστημα. Για τη συνδρομή 
ή όχι της προϋπόθεσης αυτής, απαιτείται βεβαίωση του 
δικαιούχου, με ευθύνη του οικείου Επιτρόπου.

Στην ανωτέρω υπερωριακή εργασία μπορούν να μετέ-
χουν και οι αποσπασμένοι στο Ελεγκτικό Συνέδριο υπάλ-
ληλοι, εντός του ανωτέρω συνολικού αριθμού ωρών, που 
εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση.

Η κατανομή των ωρών, η συγκρότηση των συνεργείων 
και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών που θα 
πραγματοποιηθούν, θα γίνουν με ονομαστικές καταστά-
σεις των οικείων Επιτρόπων.

Με την ολοκλήρωση της υπερωριακής εργασίας, η 
εκτέλεση των προαναφερόμενων εργασιών θα βεβαιώ-
νεται εγγράφως από τον Επίτροπο της κάθε Υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Αυγούστου 2020

Ο Υπουργός 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Ι

    Αριθμ: 22970 ΕΞ 2020 (4)
Διαπιστωτική πράξη ηλεκτρονικής υποβολής 

αίτησης και δικαιολογητικών ατομικών αιτημά-

των ΕΟΠΥΥ στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών 

(Κ.Ε.Π.) .

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-

μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119), όπως ισχύει.

Β) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121 και Α΄ 126 Διορθώσεις Σφαλμά-
των), όπως ισχύει.
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γ) Την υπ΄ αρ. 161/25.7.2019 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας (Β’ 3017) 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, Γεώργιο Γεωργαντά».

2. Την υπ’ αρ. Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» 
(Β’ 2902).

3. Την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 49556 κοινή υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αίτη-
σης και δικαιολογητικών, εκκαθάρισης και αποζημίωσης 
από τον ΕΟΠΥΥ των δαπανών θεραπειών ειδικής αγωγής» 
(Β’ 3244/2020) και ιδίως του τελευταίου εδαφίου του 
άρθρου 2 της κοινής υπουργικής απόφασης.

4. Του υπ΄αρ. 22953/19-8-2020 υπηρεσιακού σημειώ-
ματος της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το 
οποίο η εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή ατο-
μικών αιτημάτων ΕΟΠΥΥ μέσω ΚΕΠ βρίσκεται ήδη στις 
εξωτερικές εφαρμογές του πληροφοριακού συστήματος 
των ΚΕΠ και είναι έτοιμη για παραγωγική λειτουργία.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολο-
γισμού, διαπιστώνουμε:

Τη συνδρομή των προϋποθέσεων έναρξης της παρα-
γωγικής λειτουργίας υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης 
και των απαιτούμενων δικαιολογητικών ατομικών αι-
τημάτων ΕΟΠΥΥ στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών 
(Κ.Ε.Π), σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/
Γ.Π. 49556 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 3244/2020).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της 
κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 19 Αυγούστου 2020

Ο Υφυπουργός 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

Ι

    Αριθμ: 1480/229564 (5)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 879/112264/30-4-2020 

(Β΄ 1877) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Τροποποίηση της υπ’ 

αρ. 2150/234328/19-9-2019 υπουργικής απόφα-

σης “Σύσταση και συγκρότηση του Συμβουλίου 

Επιλογής Προϊσταμένων (ΣΕΠ) του Ενιαίου Φορέα 

Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) - Ν.Π.Δ.Δ.” (Β΄3590)”.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 86 του Κώδικα Κατάστασης Δημο-

σίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλή-
λων Ν.Π.Δ.Δ. που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
ν. 3528/2007 (Α΄26), όπως ισχύουν.

β) Του άρθρου 2 του ν. 2741/1999, «Ενιαίος Φορέας 
Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (Α΄199), 
όπως ισχύουν.

γ) Του ν. 2690/1999, «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄45).

δ) Του άρθρου 9 του ν. 3752/2009, «Τροποποιήσεις 
επενδυτικών νόμων και άλλες διατάξεις» (Α΄40).

ε) Του άρθρου 36 του ν. 4622/2019, «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α΄ 133), όπως ισχύουν.

στ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄98).

ζ) Της παρ. 2 του άρθρου 8 του π.δ. 85/2012 (Α΄141).
2. Το π.δ. 71/2018, «Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Ελέγ-

χου Τροφίμων» (Α΄134).
3. Το π.δ. 83/2019, «Διορισμός Αντιπροέδρου της 

Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄121).

4. Την υπ’ αρ. 879/112264/30-4-2020 απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, “Τροπο-
ποίηση της υπ’ αρ. 2150/234328/19-9-2019 υπουργικής 
απόφασης «Σύσταση και συγκρότηση του Συμβουλίου 
Επιλογής Προϊσταμένων (ΣΕΠ) του Ενιαίου Φορέα Ελέγ-
χου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) - Ν.Π.Δ.Δ.» (Β΄ 3590)”.

5. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 
του άρθρου 373 του ν. 4700/2020 (Α΄ 127) η περ. α της 
παρ. 2 του άρθρου 113 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) κα-
ταργήθηκε.

6.  Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολο-
γισμού του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) - 
Ν.Π.Δ.Δ. και του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασί-
ζουμε:

1. Η παρ. 2 της υπ’ αρ. 879/112264/30-4-2020 απόφα-
σης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Αυγούστου 2020

Ο Υπουργός 
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ 

Ι

   Αριθμ.: 14856 (6) 
Περαιτέρω εκχώρηση εξουσιοδότησης υπογρα-

φής από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Περιστερί-

ου σε υφιστάμενα όργανα. 

  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 16/1989 (Α΄ 6) «Κανονισμός 

λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) 
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και τοπικών γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυ-
τών», όπως ισχύει.

2. Το π.δ. 111/2014 (Α΄ 178), «Οργανισμός του Υπ. Οι-
κονομικών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις τη παρ. 2 του άρθρου 87 του 
ν. 3528/2007 (Α΄ 26) «Υπαλληλικός Κώδικας».

4. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Δ6Α 1126601 ΕΞ 2013/08-
08-2013 (Β΄ 2043), Απόφασης του Γεν. Γραμματέα Δημοσίων 
Εσόδων, «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης των 
Δ.Ο.Υ.», όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της.

5. Τις διατάξεις της υποπαρ. β΄, της παρ. 6, του άρθρου 
14 και των άρθρων 7 και 41 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), 
«Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

6. Το άρθρο 4 του ν. 4174/2013 “Μεταβίβαση αρμο-
διοτήτων, Ανάθεση καθηκόντων και Εξουσιοδότηση 
Υπογραφής”.

7. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31.7.2017 
(Β' 2743/2017), απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., με 
θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση 
υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της φορο-
λογικής Διοίκησης».

8. Τις ανάγκες της υπηρεσίας για την ομαλή και εύρυθ-
μη λειτουργία της και την καλύτερη εξυπηρέτηση των 
φορολογουμένων.

9. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Εκχωρούμε περαιτέρω την εξουσιοδότηση της υπο-
γραφής από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.:

α) “Με εντολή Διοικητή”:
1. Μέχρι την τοποθέτηση Προϊστάμενου Υποδιεύθυν-

σης, στην Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ.Ο.Υ., για όσα 
αναφέρονται στις περιπτώσεις 68,70,78 και 79 του πίνα-
κα της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31.7.2017 
απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..

2. Στην Προϊσταμένη του Τμήματος Εσόδων, για όσα 
αναφέρονται στις περιπτώσεις 43 και 44 του πίνακα της 
υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31.7.2017 από-
φασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..

3. Στην Προϊσταμένη του Τμήματος Δικαστικής και 
Νομικής Υποστήριξης για όσα αναφέρονται στην περί-
πτωση 48 του Πίνακα της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 
ΕΞ 2017/31.7.2017 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..

β) “Με εντολή Προϊσταμένου”:
1. Μέχρι την τοποθέτηση Προϊσταμένου Υποδιεύθυν-

σης, στην Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ.Ο.Υ., για όσα 
αναφέρονται στις περιπτώσεις 71, 85 και 86 του πίνακα 
της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31.7.2017 
απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..

2. Στην Προϊσταμένη του Τμήματος Συμμόρφωσης και 
Σχέσεων με τους Φορολογούμενους, για όσα αναφέρο-
νται στην περίπτωση 163 του πίνακα της υπό στοιχεία 
Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31.7.2017 απόφασης του Δι-
οικητή της Α.Α.Δ.Ε..

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
κυβερνήσεως.

  Περιστέρι, 11 Μαΐου 2020

Ο Προϊστάμενος 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΔΕΜΑΔΗΣ

(7)
    Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του (επώνυ-

μο) MUHAMMAD (όνομα) SHER του SHAFEEQ και 

της SUKLEN για λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων. 

 Με την υπ’ αρ. 32/2018/27.07.2020 καταλογιστική πράξη 
του Προϊσταμένου του Γ΄ Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσσαλονίκης 
επιβάλλονται σε βάρος του (επώνυμο) MUHAMMAD (όνο-
μα) SHER του SHAFEEQ και της SULKEN, γεν. την 12.07.1994 
στο Πακιστάν, αρχικά κατοίκου Θεσσαλονίκης, οδός Εγνα-
τίας αριθμ. 11, κατόχου του υπ’ αρ. 249033 δελτίου αιτού-
ντος διεθνή προστασία, εκδοθέντος την 18.09.2017, Α.Φ.Μ. 
168936682, αγνώστου διαμονής, πολλαπλά τέλη ποσού 
δύο χιλιάδων διακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και είκοσι 
τριών λεπτών (2.245,23 €), πλέον τελών χαρτοσήμου, για 
την παράνομη κατοχή 3.640 τεμαχίων τσιγάρων και 0,300 
κιλών καπνού, πράξη που χαρακτηρίζεται ως τελωνειακή 
παράβαση - λαθρεμπορία, κατά την έννοια των συνδυα-
σμένων 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 Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις οικείες 
διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. 

  Ο Προϊστάμενος

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ

Ι

(8)
    Επιβολή προστίμου στον (επώνυμο) MUSTAFA 

(όνομα) BAN KEEN. 

 Με την υπ’ αρ. 42/2018/11.02.2019 καταλογιστική 
πράξη του Προϊσταμένου του Τελωνείου Μυτιλήνης, 
επιβλήθηκε κατ' άρθρο 142 παρ. 2 σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις των άρθρων 119Α, 155 παρ. 1 εδ. α' και β' του ν. 
2960/2001 στον (επώνυμο) MUSTAFA (όνομα) BANKEEN 
του MOHAMMED και της SHARIFA, υπήκοο Συρίας που 
γεννήθηκε την 06-08-1993 στη Συρία, κάτοχο του υπ’ αρ. 
363127/02-04-2018 Δελτίου Αιτούντος Διεθνούς Προστα-
σίας της Υπηρεσίας Ασύλου της Ελληνικής Δημοκρατίας 
(αριθμός υπόθεσης 90516) και ΑΦΜ 500037126, ήδη 
αγνώστου διαμονής, πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων 
(1.500,00) ευρώ, επιβαρυνόμενο με το ανάλογο τέλος 
χαρτοσήμου 2% και ΟΓΑ 20% επί χαρτόσημο, ήτοι συ-
νολικά χιλίων πεντακοσίων τριάντα έξι (1.536,00) ευρώ, 
καθότι στις 17.05.2018 αποβιβαζόμενος στη Μυτιλήνη 
από το Ε/Γ-Ο/Γ "ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ" κατά τη διάρκεια ελέγ-
χου που του έγινε από στελέχη Ασφαλείας - ΚΕΑ του Λι-
μεναρχείου Μυτιλήνης διαπιστώθηκε ότι κατείχε τριάντα 
οκτώ (38) πακέτα τσιγάρα μάρκας "Winston 100's" των 
είκοσι τεμαχίων και δέκα (10) πακέτα καπνού μάρκας 
"OLD HOLBORN" των πενήντα γραμμαρίων, τα οποία 
δεν έφεραν ένσημες ταινίες φορολογίας.

Η παραπάνω πράξη του αποτελεί Τελωνειακή παράβα-
ση των διατάξεων των άρθρων 155,142 και 119Α παρ. 2 
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του ν. 2960/2001 περί Τελωνειακού Κώδικα όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει.

Κατά της παρούσας πράξης, ο καταλογιζόμενος δικαι-
ούται να ασκήσει προσφυγή σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 2960/2001 (Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα) και 

του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας ( άρθρα 44 επόμενα 
ν. 2717/1999).

  Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΦΙΩΝΙΑΤΗΣ    
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*02037680709200008*

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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