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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ρύθμιση τρόπου γνωστοποίησης και καθορισμός
αρμόδιων αρχών για την τήρηση της ενιαίας τιμής βιβλίου, σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 1 του
ν. 4549/2018 (Α’105).

2

Απόδοση πιστώσεων στη Δημόσια Αρχή Λιμένων
μέσω του τακτικού προϋπολογισμού ΥΝΑΝΠ για
το έτος 2018.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΣΠ/ΔΓ/ΤΓΒ/488777/
11436/958/453
(1)
Ρύθμιση τρόπου γνωστοποίησης και καθορισμός
αρμόδιων αρχών για την τήρηση της ενιαίας τιμής βιβλίου, σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 1 του
ν. 4549/2018 (Α’105).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ε΄ τμήματος του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Με-μεταρρυθμίσεωνΜεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής
2019-2022 και λοιπές διατάξεις» (Α΄105).
2. Τις διατάξεις του ν. 4177/2013 (Α’ 173) «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις 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).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 (Α΄ 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
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γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.».
5. Τις διατάξεις του π.δ. 125/5-11-2016 (Α´ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
6. Του π.δ. 87/2018 (Α’ 160) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».
7. Τις διατάξεις του π.δ. 147/2017 (Α’ 192) « Οργανισμός
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
8. Τις διατάξεις του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α΄ 7).
9. Τις διατάξεις του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του
Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180).
10. Την υπ. αριθμ. Υ59/2018 (Β’ 3818) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και
Ανάπτυξης» Αστέριο Πιτσιόρλα.
11. Του π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄37).
12. Την ΥΠΠΟΑ/ΓΡ.ΥΠ./130027/2973/26-3-2018 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού
και Αθλητισμού (Β’ 1121) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Κωνσταντίνο
Στρατή».
13. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ορισμοί
1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του Ε’ τμήματος
του ν. 4549/2018 νοείται ως πρόσθετη παροχή, κάθε παροχή που καθορίζει ο εκδότης και συνοδεύει το βιβλίο
και αποτελεί ενιαίο προωθητικό σύνολο το οποίο δεν
δύναται να διασπαστεί και να πωληθεί μεμονωμένα.
2. Σε περίπτωση διάθεσης βιβλίου ως πρόσθετη παροχή με άλλο προϊόν εκτός από βιβλίο, όπως ενδεικτικά
με έντυπη ή ηλεκτρονική εφημερίδα ή περιοδικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ε’ τμήματος του ν. 4549/2018
σχετικά με την ενιαία τιμή βιβλίου. Στην περίπτωση αυτή
πρέπει να καθορίζεται η τιμή διάθεσης του βιβλίου και να
διακρίνεται από την τιμή διάθεσης της εφημερίδας ή του
περιοδικού, καθώς και από την τιμή διάθεσης των λοιπών
προϊόντων που τυχόν διατίθενται μαζί ή σε συνδυασμό
με την εφημερίδα ή το περιοδικό.

54620

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Άρθρο 2
Γνωστοποίηση της τιμής διάθεσης βιβλίου
1. Για την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 35 του
ν. 4549/2018, οι εκδότες υποχρεούνται να γνωστοποιούν
στο κοινό τα εξής στοιχεία:
α. Τη λιανική τιμή της πρώτης έκδοσης των βιβλίων
που διαθέτουν στο κοινό,
β. κάθε αναπροσαρμογή αυτής,
γ. τυχόν πρόσθετες παροχές κατά τη διάθεση του βιβλίου,
δ. τον μήνα και το έτος της πρώτης έκδοσης,
ε. την ανατύπωση ή την επανέκδοση του βιβλίου, καθώς και τον μήνα και το έτος αυτής.
2. Η γνωστοποίηση από τον εκδότη της λιανικής τιμής
πώλησης του βιβλίου και των τυχόν πρόσθετων παροχών, γίνεται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους και
σε κάθε περίπτωση με παράλληλη κοινοποίηση στη
βάση δεδομένων κυκλοφορούντων βιβλίων «ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ» (www.biblionet.gr), εντός 30 ημερών από την
ημερομηνία έναρξης διάθεσης στο κοινό της πρώτης
έκδοσης του βιβλίου :
α) Τυπώνεται επί του βιβλίου.
β) Επικολλάται επί του βιβλίου (bar code).
γ) Αναφέρεται σε σχετικό τιμοκατάλογο που αποστέλλεται από τον εκδότη στον πωλητή και ισχύει για συγκεκριμένη χρονική περίοδο η οποία αναγράφεται σ’αυτόν
με ευκρίνεια.
δ) Αναρτάται στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του εκδότη.
3. Προκειμένου να καθορισθεί η χρονική περίοδος
των 18 μηνών της παρ. 5 του άρθρου 34 και η περίοδος των 12 μηνών της παρ. 9 του άρθρου 35 του νόμου
4549/2018 λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία έκδοσης
ή επανέκδοσης ή ανατύπωσης που αναφέρεται στην
ταυτότητα του βιβλίου (μήνας και έτος).
Άρθρο 3
Αρμόδιες αρχές για τη διενέργεια ελέγχων
Η Διεύθυνση Ελέγχων και Παρατηρητηρίων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και οι
Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων
της χώρας είναι αρμόδιες για:
α. τη διενέργεια των ελέγχων και τη βεβαίωση παραβάσεων των παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 και 11 του άρθρου 35
του ν. 4549/2018.
β. την επιβολή των κυρώσεων της παρ. 1 του άρθρου
36 του ν. 4549/2018.
Άρθρο 4
Διαδικασία διενέργειας ελέγχου
1. Οι αρμόδιες υπηρεσίες συγκροτούν κλιμάκια ελέγχου αποτελούμενα τουλάχιστον από δύο υπαλλήλους.
2. Τα κλιμάκια ελέγχου που συγκροτούνται από τις αρμόδιες αρχές της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας,
είναι εφοδιασμένα με τα ακόλουθα έντυπα:
α) «ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ»
β) «ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ»
3. Τα παραπάνω έντυπα ακολουθούν το πρότυπο όπως
αυτό ορίζεται στο Παράρτημα IV της υπουργικής απόφασης 91354/2017 (Β’ 2983), όπως ισχύει, και συντάσσονται
με τη διαδικασία του άρθρου 117 της ίδιας απόφασης.
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Άρθρο 5
Διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων
1. Στους παραβάτες των παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 και 11
του άρθρου 35 του ν. 4549/2018, επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 22 του ν. 4177/2013 όπως
εκάστοτε ισχύουν.
2. Τα πρόστιμα επιβάλλονται με απόφαση:
α. του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ελέγχων και Παρατηρητηρίων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και
Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας
και Ανάπτυξης,
β. του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της
Περιφερειακής Ενότητας, εφόσον τα ελεγκτικά όργανα
που διαπίστωσαν την παράβαση υπάγονται στην Υπηρεσία του.
3. Τα ελεγκτικά όργανα κατά τη διαδικασία επιβολής
των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται στην
παρούσα αξιοποιούν τα δεδομένα που έχουν δημοσιευτεί στη βάση δεδομένων κυκλοφορούντων βιβλίων
«ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ».
4. Τα ελεγκτικά όργανα υποχρεούνται να υποβάλουν
εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία
διαπίστωσης τέλεσης της παράβασης τις σχετικές εκθέσεις στην υπηρεσία τους. Η απόφαση επιβολής διοικητικής κύρωσης εκδίδεται μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε
(15) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της σχετικής
έκθεσης, και αφού ζητηθεί ακρόαση του διοικούμενου
κατά το άρθρο 6 του ν. 2690/1999 (Α’ 45), και κοινοποιείται αμελλητί στον παραβάτη.
5. Τα διοικητικά πρόστιμα της παρούσας εισπράττονται, σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων
Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε. - ν.δ. 356/1974, Α’ 90), και αποδίδονται, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.
2946/2001, (Α’ 224), στον κρατικό προϋπολογισμό.
6. Το ύψος των διοικητικών κυρώσεων που επιβλήθηκαν μειώνεται στο ήμισυ εάν ο υπόχρεος εντός τριάντα
(30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν
της σχετικής πράξης προβεί σε καταβολή.
Άρθρο 6
Σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις της παρούσας
επιβάλλεται διοικητική κύρωση ως κάτωθι:
1. Για τις παραβάσεις που προβλέπονται στις παρ. 1,
3, 5, 11, του άρθρου 35 του ν. 4549/2018 πέντε χιλιάδων
ευρώ (5.000 €).
2. Για τις παραβάσεις που προβλέπονται στις παρ. 2,
4, 6, 9, του άρθρου 35 του ν. 4549/2018 δέκα χιλιάδων
ευρώ (10.000 €).
3. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4177/2013
όπως εκάστοτε ισχύουν.
Άρθρο 7
Τελικές Διατάξεις
Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από τη δημοσίευσή της.
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Τεύχος Β’ 4476/09.10.2018

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2018
Οι Υπουργοί
Εσωτερικών

Οικονομίας και Ανάπτυξης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης

Πολιτισμού
και Αθλητισμού

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ

ΜΥΡΣΙΝΗ ΖΟΡΜΠΑ
Ι

Αριθμ. 2814.4/72732/2018
(2)
Απόδοση πιστώσεων στη Δημόσια Αρχή Λιμένων
μέσω του τακτικού προϋπολογισμού ΥΝΑΝΠ για
το έτος 2018.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις:
α) Της περ. ιβ του άρθρου 20 και την παρ.3 του άρθρου
77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως
ισχύει.
β) Του ν.δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των ΝΠΔΔ»
(Α΄204), όπως ισχύει.
γ) Της περ. (α) της παρ.3 του άρθρου 10 του ν.4404/2016
«Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο της από 13
Φεβρουαρίου 2002 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ
Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις» (Α΄126).
δ) Του άρθρου 82 του ν.4055/2012 «Δίκαιη Δίκη και
εύλογη διάρκεια αυτής» (Α΄ 51), όπως ισχύει.
ε) Του άρθρου 41 του ν. 4129/2013 «Κύρωση του κώδικα νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» (Α΄52), όπως ισχύει.
στ) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).
ζ) Του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄26).
η) Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄114).
θ) Του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 160). 2. Την Α.Π.
8538/22-03-2018 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Καθορισμός ποσοστού και διαδικασίας απόδοσης ποσού από
το Ελληνικό Δημόσιο σε δήμους χώρας και στη Δημόσια
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Αρχή Λιμένων ως αντισταθμιστική ωφελήματα από τη
λιμενική και εμπορευματική δραστηριότητα της ΟΛΠ
ΑΕ» (Β΄1129).
3. Την αριθμ. 2/39549/0026/2015 κοινή υπουργική
απόφαση «Καθορισμός δικαιολογητικών παροχής επιχορηγήσεων και χρηματοδοτήσεων σε ΝΠΔ ή και ΙΔ από
πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού» (Β΄1138).
4. Την αριθμ. 2/32887/02-08-2018 απόφαση ΥΠΟΙΚ/
ΓΛΚ/ΔΠΓΚ.
5. Την αριθμ. 2811.23/63019/24-08-2018 απόφαση
ανάληψη υποχρέωσης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΟΔ Α΄/γρ.Α.Α.Υ.
(Α/Α 74105 Βιβλίου Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής
ΓΔΟΥ/ΥΝΑΝΠ) (ΑΔΑ:6Χ8Δ4653ΠΩ-29Μ).
6. Την ανάγκη απόδοσης από το ελληνικό δημόσιο στη
Δημόσια Αρχή Λιμένων του ποσού που προβλέπεται στα
αριθ. (1γ) και (3) του προοιμίου της παρούσας απόφασης.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους εκατό τριών χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ (103.472,00 €) για το τρέχον οικονομικό
έτος, η οποία θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής του ΚΑΕ 41/120/3299 «Λοιπές αποδόσεις
σε οργανισμούς, φυσικά και νομικά πρόσωπα», αποφασίζουμε:
1. Την απόδοση του ποσού των εκατό τριών χιλιάδων
τετρακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ (103.472,00 €) στη
Δημόσια Αρχή Λιμένων για το έτος 2018.
2. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του
ΚΑΕ 3299 «Λοιπές αποδόσεις σε οργανισμούς, φυσικά
και νομικά πρόσωπα», ειδικού φορέα 41-120 «Γενική
Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων - Λοιπές Υπηρεσίες ΥΝΑ», του τακτικού
προϋπολογισμού ΥΝΑΝΠ έτους 2018.
3. Η Δημόσια Αρχή Λιμένων να μεριμνήσει για την
υποβολή στην ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΡΟΠ Δ΄ και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, με το πέρας διμήνου από τη λήξη του
οικονομικού έτους, απολογισμό της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας και ξεχωριστό απολογισμό των
δαπανών της παρούσας απόδοσης, εφόσον είναι μικρότερη του 100% των συνολικών χρηματικών ποσών που
διαχειρίστηκε.
4. Χωρίς την υποβολή των στοιχείων της υπ΄αριθ. 3
παραγράφου του διατακτικού της παρούσας, δεν επιτρέπεται η απόδοση ανάλογων ποσών στο μέλλον.
5. Δικαιολογητικά για την έκδοση του χρηματικού
εντάλματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου (3)
του (2) σχετικού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 3 Οκτωβρίου 2018
Ο Υπουργός
ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 4476/09.10.2018

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.

*02044760910180004*

