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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
12 Σεπτεμβρίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
1

Διάλυση του κοινωφελούς ιδρύματος με την
επωνυμία «ΊΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ -ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ
ΕΡΕΥΝΩΝ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ» που κυρώθηκε με το από 14-3-1986 π.δ. (ΦΕΚ 210Β΄) και
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα από
3-3-1993 (ΦΕΚ 171 Β΄), 26-7-1996 (ΦΕΚ 701 Β΄) και
18-4-2008 (ΦΕΚ 829 Β΄) π.δ/τα.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
2

Σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την τελική
διαμόρφωση των σχεδίων του Ποινικού Κώδικα
και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

3

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ. 803/580/31-5-1993
(Β΄ 426) υπουργικής απόφασης «Συγκρότηση
Επιτροπής καταστροφής βιομηχανοποιημένων
καπνών, ένσημων φορολογικών ταινιών κ.λπ.», ως
προς την ανασυγκρότηση της Επιτροπής της παραγράφου 1 αυτής.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
(1)
Διάλυση του κοινωφελούς ιδρύματος με την
επωνυμία «ΊΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ - ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ
ΕΡΕΥΝΩΝ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ» που κυρώθηκε με το από 14-3-1986 π.δ. (ΦΕΚ 210Β΄) και
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα από
3-3-1993 (ΦΕΚ 171 Β΄), 26-7-1996 (ΦΕΚ 701 Β΄)
και 18-4-2008 (ΦΕΚ 829 Β΄) π.δ/τα.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: της αριθμ. 7026/2-5-1985 πράξης
του συμβολαιογράφου Αθηνών Ανδρέα Μπουγιούκου,
όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 7421/23-11986 πράξη του ιδίου συμβολαιογράφου, με τις οποίες
συστήθηκε κοινωφελές Ίδρυμα με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ»
και με έδρα το Ρέθυμνο Κρήτης, β) του από 14-3-1986
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π.δ. (ΦΕΚ 210 Β΄), με το οποίο εγκρίθηκε η σύσταση του
ως άνω ιδρύματος και κυρώθηκε το Οργανισμός του, ο
οποίος τροποποιήθηκε με το από 3-3-1993 π.δ. (ΦΕΚ 171
Β΄) με το οποίο μετονομάστηκε σε «ΊΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ - ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ»,
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και κωδικοποιήθηκε
με το από 26-7-1996 π.δ. (ΦΕΚ 701 Β΄), το οποίο τροποποιήθηκε με το από 18-4-2008 (ΦΕΚ 829) π.δ/γμα,
γ) των άρθρων 51 και 52 του ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185 Α΄) και
δ) του άρθρου 118 του Αστικού Κώδικα.
2. Τα από 13-2-2014, 17-3-2014, 20-11-2014 και
12-8-2016 πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ιδρύματος και το από 12-8-2016 έγγραφό του.
3. Το αριθμ. 218/5-2-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
4. Η από 19-12-2008 σύμβαση δωρεάς μεταξύ του
Ιδρύματος και του Μουσείου Μπενάκη.
5. Το αριθμ. 185/2009 π.δ. (ΦΕΚ 213 Α΄) σχετικά με την
ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών.
6. Το αριθμ. 111/2014 π.δ. (ΦΕΚ 178 Α΄) Οργανισμός
του Υπουργείου Οικονομικών.
7. Το αριθμ. 70/22-9-2015 π.δ. (ΦΕΚ 114 Α΄) σχετικά με
την ανασύσταση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και τη μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων.
8. Το αριθμ 125/5-11-2016 π.δ. (ΦΕΚ 210 Α) περί διορισμού Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
9. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/15-11-2016 (ΦΕΚ
3696 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την ανάθεση αρμοδιοτήτων
στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου.
Άρθρο μόνο
Διαλύουμε το κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία
«ΊΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ - ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ», καθόσον τα έσοδα του ιδρύματος δεν
επαρκούν για την εκτέλεση του κοινωφελούς σκοπού
του, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βασικοί σκοποί του ιδρύματος σχετικά με την ανάδειξη του έργου και των ιδεών
του Σταύρου Καλλέργη έχουν εκπληρωθεί. Όλη η περιουσία του ιδρύματος, αποτελούμενη από το ιστορικό
αρχείο του Σταύρου Καλλέργη το οποίο από το 2008 έχει
παραχωρηθεί στο Μουσείο Μπενάκη καθώς το υπόλοιπο
του λογαριασμού που διαθέτει στην Εθνική Τράπεζα της
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Ελλάδος ποσού 2.539 ευρώ περίπου, περιέρχεται στο
Μουσείο Μπενάκη.
Στον Υπουργό Οικονομικών, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων

Υφυπουργός
Οικονομικών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Πολιτισμού και Αθλητισμού

Τεύχος Β’ 3203/12.09.2017

2. Χριστόφορο Αργυρόπουλο του Δημητρίου, Δικηγόρο και
3. Θεόδωρο Μαντά του Παναγιώτη, Δικηγόρο, ως
μέλη.
Χρέη γραμματέα της ανωτέρω Επιτροπής θα εκτελεί
η Παναγιώτα Μπούρα του Ηλία, υπάλληλος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Η Επιτροπή οφείλει να περατώσει το έργο της έως την
1η Οκτωβρίου 2017.
Β) Στον Πρόεδρο, τα μέλη και τη γραμματέα της ανωτέρω ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής ουδεμία
αποζημίωση καταβάλλεται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2017

ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ
Ι

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ
Ι

Αριθμ. 61268
(2)
Σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την τελική διαμόρφωση των σχεδίων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 5 παρ. 6 του ν. 2408/1996 (ΦΕΚ Α΄ 104),
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν. 3060/2002
(ΦΕΚ Α΄ 242) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του
Υπουργείου Δικαιοσύνης»,
β) του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α΄176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων»,
γ) του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β του ν. 3469/2006 «Εθνικό
Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 131), όπως ισχύει και
δ) του π.δ. 125/5.11.2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ. τ. Α΄210).
2)Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 7859/8.9.2017 έγγραφο της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου.
3) Την ανάγκη σύστασης και συγκρότησης της εν θέματι ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής.
4) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:
Α) Τη σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την τελική διαμόρφωση των σχεδίων του Ποινικού Κώδικα και του
Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Η ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή αποτελείται από τους:
1. Νικόλαο Παντελή του Δημητρίου, Αντεισαγγελέα
του Αρείου Πάγου, ως Πρόεδρο.

Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Β 1131265 ΕΞ2017
(3)
Τροποποίηση της υπ’αριθμ. Δ. 803/580/31-5-1993
(Β΄ 426) υπουργικής απόφασης «Συγκρότηση
Επιτροπής καταστροφής βιομηχανοποιημένων
καπνών, ένσημων φορολογικών ταινιών κ.λπ.»,
ως προς την ανασυγκρότηση της Επιτροπής της
παραγράφου 1 αυτής.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 1 του άρθρου 105, της παρ. 5 του άρθρου
106 και του άρθρου 181 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως ισχύουν.
β) Του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016
(Α΄ 94) και ειδικότερα της υποπαραγράφου ε΄ και ζ΄ της
παραγράφου 4 του άρθρου 14, των άρθρων 1, 7 και 43,
της παρ. 1 του άρθρου 17, καθώς και των παραγράφων
2, 3 και 4 του άρθρου 41 αυτού.
γ) Της αριθ. Δ. 803/580/31-5-1993 (Β΄ 426) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. Φ19/10/13-1-1998 (Β΄ 40) και ΔΕΦΚ.Β
5010923ΕΞ2011/10-3-2011 (Β΄ 500) όμοιες.
δ) Του άρθρου 89 του π.δ. 284/1988 (Α΄ 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» και του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
ε) Της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ2017/10-3-2017 (Β΄ 968
και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
στ) Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45)
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει.
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ζ) Του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων».
2. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού
Συμβουλίου (ΥΟΔΔ 18) «Επιλογή και διορισμός Γενικού
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του
άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
3. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ2013/28-1-2013 (Β΄ 130
και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και
του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε
συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α΄ της
παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
4. Την ανάγκη ανασυγκρότησης της εν θέματι επιτροπής, λόγω οργανωτικών μεταβολών.
5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:
Α. Τροποποιούμε το πρώτο εδάφιο της παραγράφου
1, τον τίτλο της υποπαραγράφου Ι, τις υποπεριπτώσεις
α΄, β΄, γ΄ και δ΄ της περίπτωσης Α΄ και τις υποπεριπτώσεις α΄ και β΄ της περίπτωσης Β΄, καθώς και τον τίτλο
και την περίπτωση α΄ της υποπαραγράφου II της ίδιας
παραγράφου της αριθ. Δ. 803/580/31.5.1993 (Β΄ 426)
υπουργικής απόφασης «Συγκρότηση Επιτροπής καταστροφής βιομηχανοποιημένων καπνών, ενσήμων φορολογικών ταινιών κ.λπ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
λόγω οργανωτικών μεταβολών, ανασυγκροτούμε την ως
άνω Επιτροπή και διαμορφώνουμε τα ανωτέρω, ως εξής:
«1. Η Επιτροπή καταστροφής βιομηχανοποιημένων
καπνών και ένσημων φορολογικών ταινιών, που προβλέπεται στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 105 και
της παρ. 5 του άρθρου 106 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265),
συγκροτείται ως εξής:
Ι. Προκειμένου για επιχειρήσεις που υπάγονται στη χωρική αρμοδιότητα της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής:
Α. Για κάθε φορολογική αποθήκη παραγωγού
α) Από τον Προϊστάμενο του Τελωνείου, στο οποίο
υπάγεται ο έλεγχος και η εποπτεία της φορολογικής απο-
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θήκης, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο από τον νόμιμο
αναπληρωτή του στην υπηρεσία.
β) Από έναν υπάλληλο της αρμόδιας Διεύθυνσης της
Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως μέλος, ο
οποίος ορίζεται από την οικεία Διεύθυνση, με τον αναπληρωτή του.
γ) Από δύο υπαλλήλους του οικείου τελωνειακού κλιμακίου ή όπου δεν λειτουργεί κλιμάκιο, από υπαλλήλους
του Τελωνείου ελέγχου, ως μέλη, οριζόμενα μετά των
νομίμων αναπληρωτών τους, από τον Προϊστάμενο του
Τελωνείου.
δ) Από έναν υπάλληλο του οικείου τελωνειακού κλιμακίου ή όπου δεν λειτουργεί κλιμάκιο, από υπάλληλο του
Τελωνείου ελέγχου, ως Γραμματέα, οριζόμενο μετά του
αναπληρωτή του από τον Προϊστάμενο του αρμόδιου
Τελωνείου ελέγχου.».
«Β. Λοιπές περιπτώσεις
α) Από τον Προϊστάμενο του Τελωνείου, στο οποίο
υπάγεται ο έλεγχος και η εποπτεία της επιχείρησης, ως
Πρόεδρο, αναπληρούμενο από τον νόμιμο αναπληρωτή
του στην υπηρεσία.
β) Από έναν υπάλληλο της αρμόδιας Διεύθυνσης της
Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως μέλος, ο
οποίος ορίζεται από την οικεία Διεύθυνση, με τον αναπληρωτή του.».
«ΙΙ. Προκειμένου για επιχειρήσεις που δεν υπάγονται
στη χωρική αρμοδιότητα της Τελωνειακής Περιφέρειας
Αττικής:
α) Από τον Προϊστάμενο του Τελωνείου, στο οποίο
υπάγεται ο έλεγχος και η εποπτεία της επιχείρησης, ως
Πρόεδρο, αναπληρούμενο από τον νόμιμο αναπληρωτή
του στην υπηρεσία.».
Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. Δ. 803/580/31.5.1993
(Β΄ 426) Υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. Φ19/10/13-1-1998 (Β΄ 40) και ΔΕΦΚ.Β
5010923ΕΞ2011/10-3-2011 (Β΄ 500) όμοιες.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2017
Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 3203/12.09.2017

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο
το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: 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

*02032031209170004*

