
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επιβολή πολλαπλού τέλους για Τελωνειακή Παρά-
βαση στον Σαμέρα Δημήτριο του Βασιλείου. 

2 Επιβολή πολλαπλού τέλους για Τελωνειακή Παρά-
βαση στον Hanifi  Abdul Wahid του Nabi.

3 Επιβολή πολλαπλού τέλους για Τελωνειακή Παρά-
βαση στον Ali Asghar του Mohammad Ikbal.

4 Επιβολή πολλαπλού τέλους για Τελωνειακή Παρά-
βαση στον Malik Naveed του Rasheed.

5 Επιβολή πολλαπλού τέλους για Τελωνειακή Παρά-
βαση στον Ali Asghar του Mohammad Ikbal.

6 Επιβολή πολλαπλού τέλους για Τελωνειακή Παρά-
βαση στον Mia MD Raton του Montaj Uddin.

7 Επιβολή πολλαπλού τέλους για Τελωνειακή Παρά-
βαση στον Ghulab Hussain του Muhammad.

8 Επιβολή πολλαπλού τέλους για Τελωνειακή Παρά-
βαση στον Asif Mohammad του Eltaf Asif.

9 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 
του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας για το Β’ εξάμηνο 
του έτους 2018.

10 Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) για 
τη ρύθμιση των όρων και συνθηκών απασχόλη-
σης των εργαζομένων με σχέση εργασίας Δημο-
σίου Δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης (Ο.Τ.Α.) Β’ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Επιβολή πολλαπλού τέλους για Τελωνειακή Πα-

ράβαση στον Σαμέρα Δημήτριο του Βασιλείου.  

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Δυνάμει της 11/18/2018 Καταλογιστικής Πράξης του 
Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών, που εκδόθηκε, 
την 21-05-2018, κατά τις διατάξεις των αρθ. 142 παρ. 2 
και 155 του ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού Τελωνειακού 
Κώδικα», και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152 

παρ. 5 του ιδίου ως άνω νόμου, για διαπραχθείσα τελω-
νειακή παράβαση (λαθρεμπορία καπνικών), επιβλήθηκε 
σε βάρος του Σαμέρα Δημήτριου του Βασιλείου και της 
Λαμπρινής, γεν. την 13.02.1972 στα Ιωάννινα, πρώην κατ. 
οδού Δροσοπούλου αρ. 23, στην Αθήνα και νυν αγνώ-
στου διαμονής, με ΑΦΜ 056395737, πολλαπλό τέλος πο-
σού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00) €), ήτοι το ελάχι-
στο των αναλογούντων στα υπό κρίση καπνικά δασμών 
και φόρων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 150 
παρ. 1 του ν. 2960/2001. Το ανωτέρω ποσό υπόκειται 
κατά την είσπραξη του σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%) σύμφωνα 
με τον Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου.

Κατά της ως άνω πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώ-
πιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών 
εντός 30 ημερών από τη δημοσίευσή της στην Εφημε-
ρίδα της Κυβερνήσεως. 

 Ο Προϊστάμενος

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ

Ι

(2)
    Επιβολή πολλαπλού τέλους για Τελωνειακή Πα-

ράβαση στον Hanifi Abdul Wahid του Nabi.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Δυνάμει της 106/14/2018 Καταλογιστικής Πράξης του 
Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών, που εκδόθηκε, 
την 23-05-2018, κατά τις διατάξεις των αρθ. 142 παρ. 2 
και 155 του ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού Τελωνειακού 
Κώδικα», και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152 
παρ. 5 του ιδίου ως άνω νόμου, για διαπραχθείσα τελω-
νειακή παράβαση (λαθρεμπορία καπνικών), επιβλήθη-
κε σε βάρος του Hanifi Abdul Wahid του Nabi και της 
Fatima, γεν. την 04.03.1981 στο Αφγανιστάν, πρώην κατ. 
οδού Αχαρνών αρ. 26, στην Αθήνα και νυν αγνώστου 
διαμονής, με ΑΦΜ 153952661, πολλαπλό τέλος ποσού 
χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00) €), ήτοι το ελάχιστο 
των αναλογούντων στα υπό κρίση καπνικά δασμών και 
φόρων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 150 παρ. 1 
του ν. 2960/2001. Το ανωτέρω ποσό υπόκειται κατά την 
είσπραξή του σε Τ.Χ. και Ο.ΓΑ. (2,4%) σύμφωνα με τον 
Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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20.6012.0001 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 65.000,00
20.6022.0001 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 29.000,00
25.6012.0001 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 7.000,00
25.6022.0001 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2.000,00
30.6012.0001 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 5.000,00
30.6022.0001 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 3.000,00
35.6012.0001 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 3.500,00
45.6012.0001 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2.500,00

Η ισχύς της παρούσας απόφασης λήγει στις 31.12.2018.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Μάνδρα, 6 Ιουνίου 2018

Με εντολή Δημάρχου
Ο Γενικός Γραμματέας

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ 

Ι

(10)

   Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) για 

τη ρύθμιση των όρων και συνθηκών απασχόλη-

σης των εργαζομένων με σχέση εργασίας Δημο-

σίου Δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοί-

κησης (Ο.Τ.Α.) Β' Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών. 

 Στην Αθήνα, σήμερα 4 Ιουνίου 2018, στο κατάστημα 
του Υπουργείου Εσωτερικών, Σταδίου 27, οι υπογεγραμ-
μένοι:

1. ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, Προϊσταμένη της 
Διεύθυνσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκπροσωπεί το Ελληνικό 
Δημόσιο δυνάμει της υπ' αριθμ. οικ. 6311/5-3-2018 από-
φασης του Υπουργού Εσωτερικών και κατοικοεδρεύει 
στην Αθήνα, οδός Σταδίου 27 και

2. ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ και ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕ-
ΑΔΕΛΛΗΣ Πρόεδρος και Γραμματέας, αντίστοιχα, της 
Δευτεροβάθμιας Συνδικαλιστικής Οργάνωσης με την 
επωνυμία «Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών 
Περιφερειών Ελλάδας» (Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.) που εδρεύει στην 
Αθήνα, επί της Λ. Συγγρού 80-88, νομίμως εξουσιοδοτη-
μένοι, δυνάμει του υπ' αριθμ. πρωτ. 9/1-2-2018 εγγράφου 
της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε., συνομολογήσαμε και συναποφασίσαμε 
τη σύνταξη και υπογραφή της παρούσας Ειδικής Συλλογι-
κής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 4, 
παρ. 2 του ν. 2738/1999 και του άρθρου 18, παρ. 13 του 
ν. 3731/2008, της οποίας το περιεχόμενο έχει ως εξής:

Άρθρο 1 
Πεδίο Εφαρμογής

Στις διατάξεις της παρούσας Ειδικής Συλλογικής Σύμ-
βασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) υπάγεται το προσωπικό με σχέ-
ση εργασίας Δημοσίου Δικαίου που απασχολείται στους 
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Β' Βαθμού 
και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών και εφαρμόζεται αποκλειστικά στα 
Μέλη των Συλλόγων-Μελών που ανήκουν μόνο στη δύ-
ναμη της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών 
Περιφερειών Ελλάδας (Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.) όπως αυτό προκύπτει 

από το Μητρώο των Συλλόγων-Μελών της πιο πάνω συν-
δικαλιστικής οργάνωσης.

Για την εφαρμογή της παρούσας Ειδικής Συλλογικής 
Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) απαιτείται ονομαστική 
βεβαίωση του Συλλόγου-Μέλους της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε., ότι οι 
εργαζόμενοι είναι Μέλη του καθώς και Βεβαίωση της 
Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. ότι ο Σύλλογος ανήκει στη δύναμη της Ομο-
σπονδίας.

Η ισχύς των βεβαιώσεων είναι ετήσια και ανανεώνεται 
κατ' έτος υποχρεωτικά.

Άρθρο 2
1. Στους εργαζόμενους, αποκλειστικά και κατά πλήρες 

ωράριο σε εξωτερικά συνεργεία, στις παρακάτω εργασίες 
ή ειδικότητες:

Ι. στη ρίψη ασφάλτου και τη σήμανση των δρόμων 
(τεχνίτες, οδηγοί φορτηγών αυτοκινήτων, χειριστές μη-
χανημάτων έργων, κ.λπ.),

II. στο πράσινο, σε κήπους και άλση (κηπουροί, κ.λπ.),
III. στα συνεργεία του εναέριου ηλεκτροφωτισμού και 

της φωτεινής σηματοδότησης οδικού δικτύου,
IV. στην καθαριότητα εξωτερικών χώρων (εργάτες και 

επιβλέποντες),
V. στους απολυμαντές και στο προσωπικό που απασχο-

λείται σε συνεργεία απολύμανσης - εντομοκτονιών, κ.λπ.
VI. στους χειριστές μηχανημάτων έργου και τους οδη-

γούς ανοιχτών φορτηγών και βαρέων φορτηγών μεικτού 
βάρους άνω των 3,5 τόνων,

VII. στους γεωτεχνικούς και τους τεχνολόγους γεωπο-
νίας, σε άλλες ειδικότητες TE, ΔΕ και ΥΕ που συμμετέχουν 
σε διάφορα προγράμματα των Διευθύνσεων Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής και υπηρετούν στις Δ/νεις 
αυτές, καθώς και στα Δημοτικά και Βιομηχανικά Σφα-
γεία των Περιφερειακών Ενοτήτων και στα Αγροτικά 
Κτηνιατρεία των Περιφερειακών Ενοτήτων (τεχνολόγοι 
ζωικής παραγωγής, βοηθοί κτηνιάτρων, εργάτες, Σπερ-
ματεγχύτες, Νοσοκόμοι ζώων, Σταυλίτες, υπάλληλοι που 
διενεργούν αιμοληψίες και εμβολιασμούς ζώων κ.λπ.), 
στους Επόπτες Δημόσιας Υγείας και τους ελεγκτές των 
Τμημάτων Εμπορίου, στους οδηγούς, στους μηχανικούς 
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ΠΕ και TE (που εκτελούν εποπτεία δρόμων, έργων κ.λπ.) 
και τους επιθεωρητές περιβάλλοντος, 

μειώνεται ο χρόνος της εβδομαδιαίας απασχόλησής 
τους σε τριανταπέντε (35) ώρες - μία (1) ώρα ημερησίως 
- χωρίς μεταβολή των αποδοχών και του τρόπου υπο-
λογισμού των αποζημιώσεων τους από την αιτία αυτή 
και χορηγείται δύο (2) ημερών επιπλέον κανονική άδεια 
τον χρόνο. 

Ο καθορισμός των δικαιούχων υπαλλήλων γίνεται με 
απόφαση Περιφερειάρχη, μετά από εισήγηση των Διευ-
θυντών των συγκεκριμένων υπηρεσιών, και κοινοποιεί-
ται στους Συλλόγους - Μέλη της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

Στους εργαζόμενους που εκτελούν εξωτερική υπη-
ρεσία περιστασιακά η μείωση των ωρών εργασίας θα 
γίνεται κατ' αναλογία.

2. Στους υπαλλήλους κλάδου ΠΕ, TE και ΔΕ Πληροφο-
ρικής, οι οποίοι :

α) εργάζονται σε υπηρεσιακές μονάδες, που σύμφωνα 
με τον οικείο οργανισμό έχουν αρμοδιότητες ανάπτυξης 
ή υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής, και 

β) απασχολούνται με πλήρη και αποκλειστική απα-
σχόληση μπροστά σε οθόνες οπτικής καταγραφής χο-
ρηγείται διάλειμμα δεκαπέντε (15) λεπτών επιπλέον του 
προβλεπόμενου στο άρθρο 4 του π.δ. 88/1999 (Α' 94). Το 
διάλειμμα αυτό δεν επιτρέπεται να χορηγείται συνεχό-
μενα με την έναρξη ή τη λήξη της ημερήσιας εργασίας.

3. Οι Περιφέρειες σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο 
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) ή 
άλλους δημόσιους φορείς και τους οικείους Συλλόγους 
Υπαλλήλων δημιουργούν μηχανισμό διάγνωσης και πα-
ρακολούθησης εκπαιδευτικών αναγκών και μηχανισμό 
παρακολούθησης της πιστοποίησης της επιμόρφωσης 
των υπαλλήλων. Καταρτίζουν προγράμματα επιμόρ-
φωσης των υπαλλήλων, σύμφωνα με τις προκύπτουσες 
εκπαιδευτικές ανάγκες, με στόχο να διασφαλίζεται η 
συμμετοχή κάθε υπαλλήλου σε τουλάχιστον δύο επι-
μορφωτικές δραστηριότητες κατ' έτος.

4. Οι υπάλληλοι των Περιφερειών δικαιούνται, για 
σοβαρούς λόγους, ολιγόωρη άδεια απουσίας από την 
εργασία τους μέχρι τέσσερις (4) ώρες ανά μήνα.

5. Η από 25 Ιουνίου 2009 (1369/Β΄/9-7-2009) Ειδι-
κή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τη ρύθμιση του 
τρόπου παρακράτησης συνδικαλιστικών εισφορών και 
συνδικαλιστικών αδειών των εργαζομένων με σχέση 

εργασίας δημοσίου δικαίου των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Β' Βαθμού, τροποποιείται ως εξής:

α. Όπου αναφέρεται Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
(Ν.Α.) αντικαθίσταται με τον όρο Περιφέρεια και όπου 
Ο.Σ.Υ.Ν.Α.Ε. αντικαθίσταται με τον όρο Ο.Σ. Υ.Α.Π.Ε., ως 
καθολικοί διάδοχοι αυτών.

β. Στο τέλος του άρθρου 8 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 
«Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χορηγεί μία (1) 
ημέρα άδεια τον μήνα στα μέλη του Διοικητικού Συμβου-
λίου για τη συνεδρίαση του συνδικαλιστικού οργάνου 
του πρωτοβάθμιου Συλλόγου και μία (1) ημέρα άδεια τον 
χρόνο σε όλους τους εργαζόμενους, που είναι μέλη του 
οικείου Συλλόγου για την πραγματοποίηση της ετήσιας 
τακτικής Γενικής Συνέλευσης», 

γ. Στο άρθρο 11 «Άδειες Μελών Διοικητικού Συμβου-
λίου» το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής : «Στις 
ημέρες αυτές προστίθενται οι άδειες των μελών του Γε-
νικού Συμβουλίου».

δ. Στο τέλος του άρθρου 13 προστίθεται εδάφιο ως 
εξής: «Όλες οι προβλεπόμενες από την παρούσα συν-
δικαλιστικές άδειες είναι αμειβόμενες και ο εργοδότης 
βαρύνεται με την καταβολή των αναλογούντων ασφα-
λιστικών εισφορών».

Άρθρο 3
Ισχύς-Διάρκεια

Η ισχύς της παρούσας Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης 
Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.), αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 6 
του ν. 2738/1999, όπως ισχύει, είναι Αορίστου Χρόνου 
και θα καταχωρηθεί στο Γενικό Μητρώο.

Οι Συμβαλλόμενοι

Για το Ελληνικό Δημόσιο
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 
Προσωπικού Τοπ. Αυτοδιοίκησης
του Υπουργείου Εσωτερικών
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Για την Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

Η Πρόεδρος Ο Γραμματέας

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗΣ    
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*02023582006180008*

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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής 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) 

 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,




