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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές,
για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά
τις βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019.

2

Τροποποίηση της αριθμ. Α.1050/01.02.2019 ΑΥΟ
(Β΄735) «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής χαρακτηριστικών ασφαλείας επί των μονάδων συσκευασίας προϊόντων καπνού που διατίθενται στην αγορά».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 29082/753
(1)
Χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές,
για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά
τις βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 106 και της
παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ/τος 96/2007 «Κωδικοποίηση
σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την
εκλογή βουλευτών» (Α΄116), όπως έχουν εκ νέου κωδικοποιηθεί με το π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο
κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή
βουλευτών» (Α΄57).
2. Τις διατάξεις του π.δ/τος 56/2019 «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της
νέας Βουλής» (Α΄97).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 41 και 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ./τος 63/2005
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα» (Α’/98), όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του π.δ/τος 134/2017 «Οργανισμός
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄168), όπως ισχύουν.
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5. Τις διατάξεις του π.δ/τος 189/2009 «Καθορισμός και
ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄221),
όπως ισχύουν.
6. Τις διατάξεις του π.δ/τος 95/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας» (Α΄40).
7. Τις διατάξεις του π.δ/τος 125/2016 «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(Α΄ 210).
8. Την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.31/2361/οικ.22433/
14.06.2019 εγκύκλιο της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ:78ΜΡ465ΧΘΨ-3ΧΓ).
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Όλες οι βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού
τομέα, καθώς και όσοι γενικώς απασχολούν προσωπικό
και υπάγονται στον ιδιωτικό τομέα, υποχρεούνται να χορηγήσουν στο προσωπικό τους ειδική άδεια απουσίας με
αποδοχές για την διευκόλυνση άσκησης του εκλογικού
τους δικαιώματος, κατά τις βουλευτικές εκλογές της 7ης
Ιουλίου 2019.
2. Ο αριθμός των ημερών αδείας απουσίας, που χορηγείται για τον ανωτέρω σκοπό και που καλύπτει τον
απολύτως αναγκαίο χρόνο για τη μετάβαση του προσωπικού των υπόχρεων της παρ.1 της παρούσας στον
τόπο άσκησης του εκλογικού του δικαιώματος και την
επιστροφή του απ΄ αυτόν, καθορίζεται ως ακολούθως:
Α. Για τους μισθωτούς για τους οποίους εφαρμόζεται
καθεστώς εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας:
α) Σε όσους μετακινηθούν, για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος σε απόσταση 100-200 χιλιομέτρων, χορηγείται άδεια μιας (1) εργάσιμης ημέρας.
β) Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 201-400 χιλιομέτρων, χορηγείται άδεια δύο (2) εργασίμων ημερών.
γ) Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και άνω χορηγείται άδεια τριών (3) εργασίμων
ημερών, εφόσον μετακινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς,
με βάση υπεύθυνη δήλωσή τους.
δ) Σε όσους μετακινηθούν από και προς νησιά, για τα
οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας που χορηγείται θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες
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μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια στις περιπτώσεις
αυτές, να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.
Β. Για τους μισθωτούς για τους οποίους εφαρμόζεται
καθεστώς πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας:
α) Σε όσους μετακινηθούν, για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος σε απόσταση 200-400 χιλιομέτρων, χορηγείται άδεια μιας (1) εργάσιμης ημέρας.
β) Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και άνω, χορηγείται άδεια δύο (2) εργασίμων
ημερών, εφόσον μετακινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς,
με βάση υπεύθυνη δήλωσή τους.
γ) Σε όσους μετακινηθούν από και προς νησιά, για τα
οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας που χορηγείται θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες
μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια στις περιπτώσεις
αυτές, να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.
3. Για όσους εκ των μισθωτών, που μετακινούνται κατά
τα ανωτέρω, η Κυριακή 7 Ιουλίου 2019 (ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας), είναι εργάσιμη ημέρα, αυτή
θεωρείται ως ημέρα ειδικής αδείας απουσίας με αποδοχές, πέραν αυτών που ορίζονται στην προηγούμενη
παράγραφο της παρούσας.
4. Η κατά τα ανωτέρω χορηγούμενη άδεια δεν συμψηφίζεται με την ετήσια άδεια μετ΄ αποδοχών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Ιουνίου 2019
Η Υπουργός
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. Α.1232
(2)
Τροποποίηση της αριθμ. Α.1050/01.02.2019 ΑΥΟ
(Β΄735) «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής χαρακτηριστικών ασφαλείας επί των μονάδων συσκευασίας προϊόντων καπνού που διατίθενται στην αγορά».
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 106 και του άρθρου 106Β του νόμου
2960/01 (Α΄265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως
προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 5 του νόμου
4410/2016 (Α΄141) και ειδικότερα της παραγράφου 3
του άρθρου 106Β,
β) του άρθρου εικοστού ένατου του ν. 4411/16 (Α΄
142), όπως ισχύει,
γ) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016
(Α΄ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του
άρθρου 7, της παρ.1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41
του νόμου αυτού.
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2. Την αριθμ. Α.1050/01.02.2019 ΑΥΟ (Β΄735) «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής χαρακτηριστικών
ασφαλείας επί των μονάδων συσκευασίας προϊόντων
καπνού που διατίθενται στην αγορά».
3. Το άρθρο 16 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ (EEL 127/
29.4.2014) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών
σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και
την κατάργηση της οδηγίας 2001/37/ΕΚ».
4. Την Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/576 (EEL
96/16.4.2018) της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2017
«για τα τεχνικά πρότυπα των χαρακτηριστικών ασφαλείας που εφαρμόζονται στα προϊόντα καπνού».
5. Την αριθμ. Φ.119/58/2001 (Β΄157) Α.Υ.Ο. «Διαδικασία
εφοδιασμού των δικαιούμενων προσώπων με ένσημες
ταινίες φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών».
6. Την αριθμ. Φ.118/57/2001 (Β΄175) Α.Υ.Ο. «Καθιέρωση αίτησης διάθεσης ενσήμων ταινιών φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών και βιβλίου καταχώρησης
αυτής».
7. Την αριθμ. ΔΕΦΚΦΓ 1181090ΕΞ2018/3.12.2018
(Β΄5756) απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ «Διαδικασία εξαγωγής
ή αποστολής ή αποστολής ενσήμων ταινιών φορολογίας
βιομηχανοποιημένων καπνών σε άλλα Κράτη Μέλη για
επικόλληση στις μονάδες συσκευασίας των προϊόντων
αυτών, τα οποία παράγονται σε μονάδες παραγωγής
προϊόντων καπνού Τρίτων Χωρών ή άλλων Κρατών- Μελών και προορίζονται για κατανάλωση στο εσωτερικό
της χώρας»
8. Την αριθμ. 1 της 20-01-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη του
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και Διορισμός Γενικού
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν.4389/2016 και την
υπ΄ αριθμόν 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689/20.12.2017)
απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων».
9. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960ΕΞ2017/10-03-2017
(Β΄968) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),
όπως ισχύει.
10. Το π.δ. 142/2017 (Α΄ 181) «Οργανισμός Υπουργείου
Οικονομικών».
11. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
12. Τις διατάξεις του άρθρου 90, παράγραφος 2 του
Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
13. Την αριθ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/14-11-2016
(Β΄3696) απόφαση του πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».
14. Την ανάγκη απλούστευσης της διαδικασίας εφοδιασμού και διαχείρισης ενσήμων ταινιών – χαρακτηρι-
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στικών ασφαλείας τα οποία επικολλούνται επί των μονάδων συσκευασίας αφορολόγητων προϊόντων καπνού,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 της Οδηγίας
2014/40/ΕΕ, όπως μεταφέρθηκαν στο εθνικό δίκαιο με
τις διατάξεις του άρθρου 106B του ν. 2960/2001 και σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/576 της
Επιτροπής.
15. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Το άρθρο 4 της αριθμ. Α.1050/01.02.2019 ΑΥΟ (Β΄ 735)
αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 4
Χρήση ενσήμων ταινιών φορολογίας μηδενικής αξίας
ως χαρακτηριστικά ασφαλείας προϊόντων καπνού που
διατίθενται με απαλλαγή σε καταναλωτές στην ελληνική
επικράτεια
1. Για τα προϊόντα καπνού που διατίθενται με απαλλαγή από τις φορολογικές επιβαρύνσεις σε καταναλωτές
στην ελληνική επικράτεια ως χαρακτηριστικά ασφαλείας
χρησιμοποιούνται ένσημες ταινίες φορολογίας μηδενικής αξίας, οι οποίες συμμορφώνονται με όλα τα τεχνικά πρότυπα και εκπληρώνουν όλες τις λειτουργίες που
προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 16 της Οδηγίας
2014/40/ΕΕ, του άρθρου 106Β του ν. 2960/001 και της
Εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2018/576.
2. Η προμήθεια, διαχείριση, διάθεση, αποστολή σε
άλλα κράτη μέλη ή τρίτες χώρες, επικόλληση, αντικατάσταση και καταστροφή των ενσήμων ταινιών του
παρόντος άρθρου πραγματοποιείται σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 106 του ν. 2960/001 και τις κατ’
εξουσιοδότηση αυτού ισχύουσες εφαρμοστικές Αποφάσεις.
3. Η προμήθεια των ενσήμων ταινιών του παρόντος
άρθρου προς εξαγωγή ή αποστολή σε άλλα κράτη
μέλη για επικόλληση στις μονάδες συσκευασίας προϊόντων καπνού τα οποία παράγονται σε μονάδες παραγωγής προϊόντων καπνού τρίτων χωρών ή άλλων
κρατών - μελών διενεργείται σύμφωνα με την αριθμ.
ΔΕΦΚΦΓ1181090ΕΞ2018/03.12.2018 απόφαση Διοικητή
ΑΑΔΕ, με την εξαίρεση ότι κατά την υποβολή της Αίτησης
Διάθεσης Ενσήμων Ταινιών (Α.Δ.Ε.Τ.) δεν απαιτείται η καταχώριση του σήματος, του εθνικού κωδικού προϊόντος
καθώς και η κατάθεση εγγύησης.
4. Παρέχεται η δυνατότητα, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ
των εμπλεκόμενων προσώπων με γνωστοποίηση αυτής
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στα εμπλεκόμενα τελωνεία, να δίνεται εξουσιοδότηση
από εγκεκριμένο αποθηκευτή, ο οποίος διαθέτει τα
προϊόντα με απαλλαγή σε καταναλωτές στην ελληνική
επικράτεια, σε άλλο εγκεκριμένο αποθηκευτή της χώρας
μας για να προβεί για λογαριασμό του στην προμήθεια
των ενσήμων ταινιών του παρόντος άρθρου και την
εξαγωγή ή αποστολή τους σε άλλο Κ-Μ προκειμένου
να επικολληθούν σε μονάδες συσκευασίας καπνικών
προϊόντων. Τα εν λόγω προϊόντα δύναται να παραλαμβάνονται κατά την άφιξή τους στο εσωτερικό της χώρας
στη φορολογική αποθήκη του προσώπου για λογαριασμό του οποίου έγινε η προμήθεια των ενσήμων ταινιών.
Για σκοπούς διενέργειας ελέγχων στην περίπτωση της
διαδικασίας της παρούσας παραγράφου, εφόσον η τελωνειακή αρχή διάθεσης ενσήμων ταινιών είναι διαφορετική από την τελωνειακή αρχή ελέγχου της φορολογικής
αποθήκης παραλαβής των προϊόντων, η τελωνειακή
αρχή διάθεσης των ενσήμων ταινιών, αποστέλλει εντός
του πρώτου δεκαημέρου εκάστοτε μήνα στην αρμόδια
τελωνειακή αρχή ελέγχου της φορολογικής αποθήκης
παραλαβής των προϊόντων, σχετική κατάσταση όπου
εμφανίζονται αναλυτικά όλες οι υποβληθείσες κατά τον
προηγούμενο μήνα Α.Δ.Ε.Τ., με αναγραφή των αναγκαίων
για τη διασταύρωση στοιχείων, ήτοι του αριθμού και του
τύπου των ενσήμων ταινιών, του είδους του προϊόντος
καθώς και των στοιχείων του δικαιούμενου προσώπου,
προκειμένου να συσχετιστούν με τα e-ΔΕ παραλαβής της
αρμόδιας τελωνειακής αρχής ελέγχου της φορολογικής
αποθήκης παραλαβής. Η τελωνειακή αρχή ελέγχου της
φορολογικής αποθήκης παραλαβής, αποστέλλει εντός
του πρώτου δεκαημέρου εκάστοτε μήνα σχετική κατάσταση με τα e-ΔΕ παραλαβής που υποβλήθηκαν κατά
τον προηγούμενο μήνα, στην οποία αναγράφονται αναλυτικά οι ποσότητες και το είδος των παραληφθέντων
προϊόντων ανά Α.Δ.Ε.Τ. καθώς και η ημερομηνία εισόδου
των προϊόντων στη φορολογική αποθήκη.
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Ιουνίου 2019
Η Υφυπουργός
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 2634/28.06.2019

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.

*02026342806190004*

