
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση λύσης μίσθωσης επί της παραχώρη-
σης μεταλλείου 5 Νoμού Φθιώτιδας μεταξύ της 
εκμισθώτριας εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΕΙΣ», με διακριτικό τίτλο «ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΤΑΛΑ-
ΝΤΗΣ Α.Ε.» και της μισθώτριας εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ 
ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΡΚΟ» (Γ.Μ.Μ Α.Ε. ΛΑΡΚΟ), όπως αυτή 
είχε εγκριθεί με την υπό στοιχεία Δ8/Δ/Φ.6.49.5/ 
5019/944/04.06.2010 (Β΄ 880 και διόρθωση σφάλ-
ματος Β΄ 31/2013) απόφαση.

2 Απόσταξη σύκων και αποσύκων από μικρούς απο-
σταγματοποιούς (διήμερους) του Δήμου Χίου.

3 Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού μερικής 
απασχόλησης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαί-
ου Αορίστου Χρόνου στον Δήμο Κορυδαλλού.

4 Ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι Περιφερειακής 
Ενότητας Λάρισας έτους 2022 και λειτουργία κα-
ταστημάτων τις Κυριακές.

5 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης κατά τα 
Σάββατα, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, χει-
ριστή μηχανημάτων, υπαλλήλου του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας, για το έτος 2021.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Έγκριση λύσης μίσθωσης επί της παραχώρησης 

μεταλλείου 5 Νoμού Φθιώτιδας μεταξύ της εκ-

μισθώτριας εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙ-

ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», με διακριτικό τίτλο «ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ 

ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ Α.Ε.» και της μισθώτριας εταιρείας 

«ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΡΚΟ» (Γ.Μ.Μ Α.Ε. ΛΑΡ-

ΚΟ), όπως αυτή είχε εγκριθεί με την υπό στοι-

χεία Δ8/Δ/Γ.6.49.5/5019/944/04.06.2010 (Β΄ 880 

και διόρθωση σφάλματος Β΄ 31/2013) απόφαση.

  Με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΜΕΒΟ/86404/1245/

1.11.2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδόθηκε δυνάμει των 
άρθρων 74, 75 και 76 του ν.δ. 210/1973 (Α’ 277), και του 
άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), εγκρίνεται η υπ’ αρ. 
1.048/8.9.2021 συμβολαιογραφική πράξη του Συμβολαι-
ογράφου Αθηνών, Θεμιστοκλή Εμμανουήλ Καρινιωτάκη, 
με την οποία συμπληρώθηκε η υπ’ αρ. 1.015/26.7.2021 
συμβολαιογραφική πράξη του ιδίου Συμβολαιογρά-
φου, με την οποία λύεται το υπ’ αρ. 97.356/21.9.2009 
συμβόλαιο μίσθωσης του Συμβολαιογράφου Αθηνών 
Ευάγγελου Κ. Παυλίνη, όπως αυτό παρατάθηκε, μεταξύ 
της εκμισθώτριας εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ-
ΤΑΛΛΕΙΩΝ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», με 
διακριτικό τίτλο «ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ Α.Ε.», κατό-
χου του πλειοψηφικού ποσοστού (175,375/300) επί της 
υπ’ αρ. 5 παραχώρησης μεταλλείου Νομού Φθιώτιδας και 
της μισθώτριας εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΡΚΟ».

Η έγκριση αυτή δεν καλύπτει νομικά ελαττώματα που 
μπορεί να υπάρχουν στις συμβάσεις που εγκρίνονται, 
ούτε δημιουργεί, τροποποιεί ή καταργεί δικαιώματα που 
δεν προκύπτουν από τις συμβάσεις αυτές, ούτε υφιστά-
μενες υποχρεώσεις μεταλλειοκτητών που προβλέπονται 
από τις σχετικές περί δραστηριότητας των μεταλλείων 
διατάξεις της μεταλλευτικής νομοθεσίας

  Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης 

ΠΕΤΡΟΣ ΤΖΕΦΕΡΗΣ

    Ι 

 Αριθμ. 30/003/000/4305 (2)
Απόσταξη σύκων και αποσύκων από μικρούς 

αποσταγματοποιούς (διήμερους) του Δήμου 

Χίου.

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. E.2 του άρθρου 7 του ν. 2969/2001 «Αιθυ-

λική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα» (Α’ 281),
β) του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/ 

2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμ-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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φωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών με-
ταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94), και ειδικότερα 
του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 
41 αυτού,

γ) της παρ. 1 του άρθρου 82 του ν. 2960/2001 «Εθνικός 
Τελωνειακός Κώδικας» (Α’ 265) και του Κανισμού (ΕΕ) 
2019/787 «για τον ορισμό, την περιγραφή, την παρου-
σίαση και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών, τη 
χρήση των ονομασιών των αλκοολούχων ποτών στην 
παρουσίαση και επισήμανση άλλων τροφίμων, την προ-
στασία των γεωγραφικών ενδείξεων για τα αλκοολούχα 
ποτά, τη χρήση της αιθυλικής αλκοόλης και των προϊ-
όντων απόσταξης γεωργικής προέλευσης σε ποτά με 
αλκοόλη, και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 
υπ’ αρ. 110/2008» και

δ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/
23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738).

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ2013/28-1-2013 
κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού 
Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και 372), σε συν-
δυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α’ της παρ. 3 του 
άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

3. Το υπ’ αρ. 30/064/072/1021/27-08-2021 έγγραφο 
του Αυτοτελούς Γραφείου Χημικών Υπηρεσιών Χίου, με 
τo οποίo διαβιβάζονται έγγραφα των Δημοτικών Ενοτή-
των Καμποχώρων, Καρδαμύλων, Αγίου Μηνά, Αμανής, 
Μαστιχοχωρίων, Ομηρούπολης και Ιωνίας, του Δήμου 
Χίου, που αφορούν αιτήσεις των παραγωγών σύκων - 
αποσύκων των εν λόγω Δημοτικών Ενοτήτων, με τις 
οποίες αιτούνται την άδεια για την απόσταξη των σύκων 
και αποσύκων παραγωγής τους.

4. Τους λόγους σκοπιμότητας έκδοσης της παρούσας 
απόφασης, που σχετίζονται με την οικονομική ενίσχυση 
των συκοπαραγωγών των προαναφερθεισών Δημοτικών 
Ενοτήτων του Δήμου Χίου, και το γεγονός ότι, σύμφωνα με 
το προαναφερθέν υπ’ αρ. 30/064/072/1021/27-08-2021 
σχετικό έγγραφο του Αυτοτελούς Γραφείου Χημικών 
Υπηρεσιών Χίου της Χημικής Υπηρεσίας Αιγαίου, τα προς 
απόσταξη σύκα και απόσυκα των εν λόγω παραγωγών, 
κατόπιν ελέγχου από το εν λόγω Αυτοτελές Γραφείο, είναι 
κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται.

5. Την υπ’ αρ. 1/20-01-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμ-
βουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατά-
ξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του 
ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και 
υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-01-2020 του Υπουργού Οι-
κονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

6. Την υπ’ αρ. 30/003/000/4249/27-10-2021 σχετική 
εισήγηση της Διεύθυνσης Αλκοόλης και Τροφίμων του 
Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.), για την έκδοση της 
παρούσας απόφασης.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπο-
λογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(ΑΑΔΕ), αποφασίζουμε:

I. Επιτρέπουμε την απόσταξη σύκων και αποσύκων, 
από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) των 
Δημοτικών Ενοτήτων Καμποχώρων, Καρδαμύλων, Αγίου 
Μηνά, Αμανής, Μαστιχοχωρίων, Ομηρούπολης και Ιω-
νίας του Δήμου Χίου, για την περίοδο 2021-2022, επί 
καταβολή του προβλεπόμενου φόρου σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 82 του ν. 2960/2001 
«Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α’  265) και υπό την 
προϋπόθεση της τήρησης και των λοιπών σχετικών δια-
τάξεων του ν. 2969/2001.

Οι χωρικά αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης 
Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. και του Γ.Χ.Κ., να λάβουν όλα τα 
ενδεικνυόμενα μέτρα, κατά λόγο αρμοδιότητας, για τη 
διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, ως και την 
τήρηση των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/787.

II. Για τον προσδιορισμό του παραχθησόμενου «προ-
ϊόντος απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών», να λη-
φθεί υπ’ όψη το ενεχόμενο στα προς απόσταξη σύκα και 
απόσυκα σάκχαρο (εκφραζόμενο ως ιμβερτοσάκχαρο), 
όπως θα προσδιορισθεί από το Αυτοτελές Γραφείο Χη-
μικών Υπηρεσιών Χίου.

III. Ως συντελεστής απόδοσης θα ληφθεί ο ισχύων, για 
τα σύκα και απόσυκα, βάσει του από 10 Απριλίου 1953 
β.δ. «περί διατιμήσεως του Οινοπνεύματος» (Α’ 102) (σχε-
τική η υπ’ αρ. 17/1953 εγκύκλιος του Γ.Χ.Κ.).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2021

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

    Ι

(3) 
Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού μερικής 

απασχόλησης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δι-

καίου Αορίστου Χρόνου στον Δήμο Κορυδαλλού.

 Με την υπ’ αρ. 55/19-05-2021 απόφαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου του Δήμου Κορυδαλλού, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του 
ν. 4368/2016, όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 87 του ν. 4483/2017 (Α’ 107), αυ-
ξάνεται το ωράριο εργασίας, από 20 ώρες στις 40 ώρες 
εβδομαδιαίως, του υπαλλήλου με σχέση εργασίας Ιδιω-
τικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, μερικής απασχόλησης, 
Σπυρίδωνα Ζήση του Κωνσταντίνου, κατόπιν της υπ’ αρ. 
25124/22-11-2019 αίτησής του. 

(Αρ. βεβ. Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορυ-
δαλλού: 25124/5-5-2021).

(Αρ. αποφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 
136953/3-11-2021).

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ 
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 Αριθμ. 429931 (4) 
   Ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι Περιφερειακής 

Ενότητας Λάρισας έτους 2022 και λειτουργία κα-

ταστημάτων τις Κυριακές. 

Ο  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-

κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α΄ 87) και ιδίως το άρθρο 160.

2. Το άρθρο 12 του π.δ. 129/2010 «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας» (Α΄ 222), όπως τροποποιήθη-
κε - επικαιροποιήθηκε με την απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας 
υπ’ αρ. 15840/156612/2018 (Β’ 4788).

3. Τα άρθρα 15 και 16 του ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθ-
μισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 173).

4. Την υπ’ αρ. πρωτ. 172/13-10-2021 εισήγηση του 
Εμπορικού Συλλόγου Λάρισας.

5. Το γεγονός ότι δεν έχει οριστεί αρμόδιος Αντιπερι-
φερειάρχης.

6. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασί-
ζουμε:

1. Ως ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι για το έτος 2022, 
κατά τη διάρκεια των οποίων επιτρέπεται η πώληση 
εμπορευμάτων ή η παροχή υπηρεσιών με μειωμένες 
τιμές, ορίζονται οι εξής:

α) Το πρώτο πενθήμερο του Μαρτίου. 
β) Το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου.
γ) Το πρώτο πενθήμερο του Σεπτεμβρίου. 
δ) Το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου.
2. Προαιρετική λειτουργία των καταστημάτων την Κυ-

ριακή ορίζεται ως εξής: 
α) Η δεύτερη Κυριακή του Μαΐου.
β) Η πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Λάρισα, 3 Νοεμβρίου 2021

Ο Περιφερειάρχης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

    Ι 

 Αριθμ. απόφ. 74 (5)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης κατά τα 

Σάββατα, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες  χει-

ριστή μηχανημάτων, υπαλλήλου του Δημοτικού 

Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας, για το έτος 2021.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 49 του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, 
Α΄ 143).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 9, 14, 20 και 26 (Κεφάλαιο 
Β’) του ν. 4354/2015 (Α’ 176).

4. Την υπ’ αρ. οικ. 2/78400/0022/14-11-2011 εγκύ-
κλιο του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και το υπ’ αρ. 
2/94652/0022/2012 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου 
του Κράτους.

5. Τις σχετικές διατάξεις του ν. 3463/2006 (Α΄ 114).
6. Την υπ’ αρ. 41/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμ-

βουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας, 
σύμφωνα με την οποία υφίσταται η ανάγκη καθιέρωσης 
διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας, κατ’ εξαίρεση από 
την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και λειτουργίας 
κατά τα Σάββατα, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, 
για υπάλληλο του Νομικού Προσώπου, κατηγορίας/ει-
δικότητας ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων, για το έτος 2021, 
προκειμένου να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία του 
Εμπορικού Λιμένα Πρέβεζας.

7. Την υπ’ αρ. 189/29.01.2021 βεβαίωση του Προϊστα-
μένου Οικονομικών Υπηρεσιών του Δημοτικού Λιμενι-
κού Ταμείου Πρέβεζας, περί εξασφάλισης πίστωσης στον 
προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021.

8. Την υπ’ αρ. 118606/22.9.2021 (Β΄ 4698) απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - 
Δυτικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αρ. 
41/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δη-
μοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας.

9. Τις αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν στην λει-
τουργία του εμπορικού λιμένα κατά τα Σάββατα, τις Κυ-
ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.

10. Το γεγονός ότι ένας μόνο υπάλληλος καλύπτει τις 
ανάγκες του εμπορικού λιμένα.

11. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον ΚΑΕ 02.10.6012, 
ποσού 1500 ευρώ, αποφασίζει:

Την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης του μόνι-
μου υπαλλήλου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέ-
βεζας, Τσουμάνη Αριστείδη του Γεωργίου, κατηγορίας/
ειδικότητας ΔΕ χειριστή μηχανημάτων στο εμπορικό 
λιμάνι Πρέβεζας, κατά τα Σάββατα, τις Κυριακές και εξαι-
ρέσιμες ημέρες, για το έτος 2021 και έως 96 ώρες, ώστε 
να καλύπτονται οι αυξημένες ανάγκες της υπηρεσίας 
και να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του Λιμένα.

Από την απόφαση θα προκληθεί δαπάνη που θα βα-
ρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2021, ΚΑΕ 02.10.6012, 
ποσού 1500 ευρώ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πρέβεζα, 25 Οκτωβρίου 2021

Ο Πρόεδρος 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ    
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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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