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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
29 Σεπτεμβρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ

Αρ. Φύλλου 4468

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Αποδοχή δωρεάς εκτιμώμενης αξίας τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €), της SPACE HELLAS Α.Ε.
προς την Ελληνική Αστυνομία.

2

Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευμάτων.

3

Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Αυθεντικοποίηση Χρηστών oAuth2.0» και «Αυθεντικοποίηση Χρηστών oAuth2.0.PA - Υπαλλήλων» στο
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων μέσω του
Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας
Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

4

Έγκριση τροποποίησης τιμολογίου παροχής λιμενικών υπηρεσιών του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου Α.Ε. (Ο.Λ.Λ. Α.Ε.).

5

Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του (επ.)
HASSAN (όν.) ZESHAN του ASGHAR και της
MUSARAT για λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων

6

Καθιέρωση λειτουργίας σε 24ωρη βάση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
του Δήμου Ασπροπύργου για το β’ εξάμηνο του
2021.

7

Έγκριση των υπ’ αρ. 12-97/28.06.2021, 14-77/
12.07.2021 και 11-56/22.07.2021, αποφάσεων
των Δημοτικών Συμβουλίων των Δήμων Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Νότιας
Κέρκυρας και Βόρειας Κέρκυρας, αντίστοιχα,
περί τροποποίησης του άρθρου 2 της Συστατικής
Πράξης του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας
και Αλληλεγγύης Κέρκυρας (ΣΥ.ΚΟΙ.Π.Α. Κέρκυρας) και παράτασης της διάρκειάς του.

Αποδοχή δωρεάς εκτιμώμενης αξίας τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €), της SPACE HELLAS
Α.Ε. προς την Ελληνική Αστυνομία.
Με την υπό στοιχεία 9007/11/922-Β/04.09.2021 απόφαση του Διευθυντή Υποστήριξης του Αρχηγείου της
Ελληνικής Αστυνομίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4182/2013
(Α’ 185), κατ’ εφαρμογή και των διατάξεων των άρθρων
496, 498 και 499 Α.Κ., γίνεται αποδεκτή η δωρεά της
SPACE HELLAS Α.Ε. προς την Ελληνική Αστυνομία και
συγκεκριμένα προς τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών
Ερευνών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, εκτιμώμενης αξίας τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €), που
αφορά μία (1) συσκευή DD6300 της DELL συνολικής
χωρητικότητας 32 TB.
Ο Διευθυντής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΜΠΗΡΑΣ
Ι

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./172/9242

(2)

Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευμάτων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 119 του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής
2019 - 2022 και λοιπές διατάξεις» (Α’ 105), τις διατάξεις
της παρ. 21 του άρθρου ενάτου του ν. 4057/2012 (Α’ 54)
και τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 10 και του
άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α’ 40).
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2. Το π.δ. 81/2019 με θέμα «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός
των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119), το π.δ. 2/2021 με
θέμα «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 2) και το π.δ. 84/2019 με θέμα «Σύσταση
και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
3. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/1-3-2011
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών
για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού (Β’ 323).
4. Τις διατάξεις της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 41 του
ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
και άλλες διατάξεις» (Α’ 38) περί μη ανάγκης εκδόσεως
της εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής της παρ. 1 του
άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 (Α’ 280) για την προκήρυξη θέσεων μελών ΔΕΠ και μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. ΑΕΙ.».
5. Το υπό στοιχεία Φ 1/57780/Ζ2/24.05.2021 έγγραφο
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του μονίμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου
2 του ν. 4765/2021 (Α’ 6).
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατανομής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
Την κατανομή ενός (1) ατόμου, σε κενή θέση μέλους
ΔΕΠ, της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή του Χειρουργικού Τομέα, του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής
Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών, με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική - Μεταμοσχεύσεως Συμπαγών Οργάνων».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2021
Ο Υπουργός
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
Ι

Αριθμ. 30411 ΕΞ 2021
(3)
Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Αυθεντικοποίηση Χρηστών oAuth2.0» και «Αυθεντικοποίηση Χρηστών oAuth2.0.PA - Υπαλλήλων»
στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης.
Ο YΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
A. Τις διατάξεις:
1. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
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2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184)
και, ιδίως, των άρθρων 31, 84 και των παρ. 23 και 50 του
άρθρου 107 του νόμου αυτού.
2. Του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του
Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134).
3. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.
4. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην
εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137).
5. Του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης,
ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο
αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής
κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση
της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής
Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό
Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 254) και ιδίως
την παρ. 7 του άρθρου 40 και την παρ. 4 του άρθρου 82.
6. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
7. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών (Α’ 121).
8. Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).
9. Της υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).
10. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005,
Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
Β. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019/23.10.2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου
Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).
Γ. Την υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 2020/25-2-2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά
Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762).
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Δ. Την υπό στοιχεία 29810 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Διαδικασία αυθεντικοποίησης υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές
δημόσιες υπηρεσίες» (Β’ 4798).
Ε. Την ανάγκη διασφάλισης σωστής χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών των φορέων
του δημοσίου τομέα, οι οποίοι μέσω την αυθεντικοποίησης βεβαιώνονται περί της ταυτότητας του χρήστη που
εισέρχεται στο σύστημά τους.
ΣΤ. Τα υπ’ αρ. 8232/19-5-2021 και υπ’ αρ. 8263/
20-5-2021 αιτήματα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στην Ε.Δ.Α. του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.
Ζ. Τα υπό στοιχεία ΦΒ7/88224/Κ3/20-7-2021 και υπό
στοιχεία ΦΒ7/88233/Κ3/20-7-2021 έγγραφα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, προς την Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.
με θέμα την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία των διαδικτυακών υπηρεσιών «Αυθεντικοποίηση Χρηστών
oAuth 2.0» και «Αυθεντικοποίηση Χρηστών oAuth
2.0.PA - Υπαλλήλων».
Η. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Διατίθεται η διαδικτυακή υπηρεσία «Αυθεντικοποίηση Χρηστώv oAuth 2.0.PA - Υπαλλήλων» μέσω του
Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) στο πληροφοριακό
σύστημα «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΥΠΑΙΘ» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η υπηρεσία διατίθεται για την είσοδο των υπαλλήλων τους στις ψηφιακές εφαρμογές κατά την άσκηση
των υπηρεσιακών τους καθηκόντων και σύμφωνα με
την υπ’ αρ. 29810/ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφαση του
Υπουργού Επικρατείας «Διαδικασία αυθεντικοποίησης
υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες
υπηρεσίες» (Β’ 4798).
2. Διατίθεται η διαδικτυακή υπηρεσία «Αυθεντικοποίηση Χρηστώv oAuth 2.0» μέσω του ΚΕ.Δ. στο πληροφοριακό σύστημα «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΥΠΑΙΘ» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 4798/2020). Η υπηρεσία αυθεντικοποίησης χρηστών διατίθεται σύμφωνα με τη διαδικασία που
περιγράφεται στην υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 2020/25-2-2020
απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762).
3. Σκοπός διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας της
παρ. 1 είναι η είσοδος των υπαλλήλων Δημοσίων Φορέων στο ΠΣ Μαθητείας για την καταχώρηση αποφάσεων και θέσεων Μαθητείας ανά ειδικότητα. Οι θέσεις
μαθητείας δηλώνονται στο Πληροφοριακό Σύστημα από
επιχειρήσεις. Δίνεται η δυνατότητα στους διαχειριστές
να διαχειρίζονται τα εκπαιδευτικά προγράμματα, να παρακολουθούν την εξέλιξη κάθε μίας θέσης μαθητείας
σε όλα τα στάδια υλοποίησής της, να εξάγουν αναφορές και να προβαίνουν στις κατάλληλες ενέργειες για
την καταβολή των επιδομάτων και των ασφαλιστικών
εισφορών των μαθητών, σύμφωνα με την υπό στοιχεία
ΦΒ7/87494/Κ3/19-7-2021 πρόσκληση του Γ.Γ Ε.Ε.Κ, Δ.Β.Μ
και Νεολαίας σε εκτέλεση της εξουσιοδοτικής της παρ. 7
του άρθρου 40 του ν. 4763/2020 (Α’ 254) βάση της αρμοδιότητας της περ. στβ’ της παρ. 4 του άρθρου 82 του
ν. 4763/2020 (Α’ 254).
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4. Σκοπός διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας της
παρ. 2 είναι η είσοδος των επιχειρήσεων στο ΠΣ Μαθητείας για καταχώρηση θέσεων Μαθητείας ανά ειδικότητα,
σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 40 του ν. 4763/2020
(Α’ 254) βάσει της αρμοδιότητας της περ. στβ’ της παρ. 4
του άρθρου 82 του ν. 4763/2020 (Α’ 254). Ενδεικτικές
λειτουργικότητες:
- Κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα πρόσβασης και διαχείρισης δεδομένων ανάλογα με τον ρόλο στον οποίο
ανήκει.
- Οι διαχειριστές των εκπαιδευτικών δομών θα έχουν
τη δυνατότητα να προβαίνουν στη σύζευξη των μαθητευομένων με τις επιχειρήσεις.
5. Η διάθεση διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) και σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών
Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, την Πολιτική Ορθής Χρήσης Διαδικτυακών Υπηρεσιών και τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
6. Τα διαπιστευτήρια του χρήστη δεν αποκαλύπτονται
ούτε γνωστοποιούνται στους φορείς που αξιοποιούν
τις υπηρεσίες αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 και
oAuth2.0. PA.
7. Ο φορέας έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς
τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και
οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανόμενων
πληροφοριών και κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και
παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη
ή τυχαία απειλή.
8. Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μοσχάτο, 3 Σεπτεμβρίου 2021
Ο Υπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 3113.11/64197/2021
(4)
Έγκριση τροποποίησης τιμολογίου παροχής λιμενικών υπηρεσιών του Οργανισμού Λιμένος
Λαυρίου Α.Ε. (Ο.Λ.Λ. Α.Ε.).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 7 και της παρ. 3α του άρθρου 10 του
ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α’ 314),
β) της υποπαρ. Γ2 του ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης
και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο
εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» (Α’ 85),
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γ) του άρθρου εικοστού πρώτου του ν. 2932/2001
«Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές, Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και
Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε
Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» (Α’ 145),
δ) του άρθρου 13 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α’ 133),
ε) του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019,
στ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομικών» (Α’ 181),
ζ) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26),
η) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121) και του π.δ. 62/2020 «Διορισμός
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),
θ) της υπ’ αρ. 3113.11/52541/2018/10-07-2018 κοινής
υπουργικής απόφασης «Έγκριση τιμολογίων λειτουργίας
υπηρεσιών και λιμενικών δικαιωμάτων του Οργανισμού
Λιμένα Λαυρίου Α.Ε. (Ο.Λ.Λ. Α.Ε.)» (Β’ 3402),
ι) της υπ’ αρ. 3113.11/46977/20/21-07-2020 κοινής
υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση των τιμολογίων
λειτουργίας υπηρεσιών και λιμενικών δικαιωμάτων του
Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου Α.Ε. (Ο.Λ.Λ. Α.Ε.)» (Β’ 3304),
ια) της υπό στοιχεία Υ70/2020 απόφασης ανάθεσης
αρμοδιοτήτων στον Αν. Υπουργό Οικονομικών Θ. Σκυλακάκη (Β’ 4805).
2. Το υπ’ αρ. 770/05-04-2021 έγγραφο του Ο.Λ.Λ. Α.Ε.
με επισυναπτόμενη την υπ’ αρ. 2/330/19-03-2021 (ΑΔΑ:
ΡΡΥΝ469ΗΞΥ-Ψ52) απόφαση του οικείου Διοικητικού
Συμβουλίου και εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου.
3. Την υπ’ αρ. 2814.3/31440/2021/29-04-2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Την έγκριση τροποποίησης τιμολογίου παροχής λιμενικών υπηρεσιών του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου
Α.Ε. (Ο.Λ.Λ. Α.Ε.) του σχετικού (1θ) του προοιμίου της
παρούσας, ως ακολούθως:
Α) Την αντικατάσταση της παρ. 2.1 του Τιμολογίου 12
του άρθρου 14 ως εξής:
«2.1 ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΠΛΗΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ)
Χρησιμοποίηση λιμενικών χώρων αρμοδιότητας
Ο.Λ.Λ. Α.Ε., στους οποίους γίνεται εναπόθεση εμπορευμάτων, πλην εναπόθεσης ανεμογεννητριών: 5,00 €/τ.μ./
μήνα, πλέον χαρτοσήμου.
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ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΚΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
ISPS
ISPS
Από 1 έως 30
5,00 €/τ.μ./
4,00 €/τ.μ./
Α
ημέρες
μήνα
μήνα
4,00 €/τ.μ./
3,50 €/τ.μ./
Β Έως 60 ημέρες
μήνα
μήνα
Άνω των 60
3,50 €/τ.μ./
3,00 €/τ.μ./
Γ
ημερών
μήνα
μήνα
- Οι προτεινόμενες ανωτέρω τιμές Β και Γ εφαρμόζονται για παραχωρήσεις εκτάσεων άνω των 2.000 τ.μ.
- Για παραχωρήσεις εκτάσεων έως 2.000 τ.μ. θα ισχύουν οι τιμές Α, ανεξάρτητα από τον χρόνο παραμονής.
- Οι τιμές αφορούν συγκεκριμένα αιτήματα παραχώρησης και οι εκτάσεις δεν υπολογίζονται αθροιστικά ανά
πελάτη.
- Δεδομένου του αβέβαιου για τον χρόνο παραμονής
στους χώρους της χερσαίας ζώνης, η τιμολόγηση θα γίνεται κατά την ολοκλήρωση της παραχώρησης».
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της υπ’ αρ.
3113.11/52541/2018/10-07-2018 κοινής υπουργικής
απόφασης «Έγκριση τιμολογίων λειτουργίας υπηρεσιών και λιμενικών δικαιωμάτων του Οργανισμού Λιμένα Λαυρίου Α.Ε. (Ο.Λ.Λ. Α.Ε.)» (Β’ 3402) και της υπ’ αρ.
3113.11/46977/20/21-07-2020 κοινής υπουργικής
απόφασης «Τροποποίηση των τιμολογίων λειτουργίας
υπηρεσιών και λιμενικών δικαιωμάτων του Οργανισμού
Λιμένος Λαυρίου Α.Ε. (Ο.Λ.Λ. Α.Ε.)» (Β’ 3304).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 6 Σεπτεμβρίου 2021
Οι Υπουργοί
Οικονομικών

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
Ι

(5)
Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του (επ.)
HASSAN (όν.) ZESHAN του ASGHAR και της
MUSARAT για λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων
Με την υπό στοιχεία 659/18/2021/13-08-2021
MRN21/GRYK2006/0000224-5 καταλογιστική πράξη του
Προϊσταμένου του Γ’ Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσ/νίκης, επιβάλλονται σε βάρος του (επ) HASSAN (ον) ZESHAN του
ASGHAR και της MUSARAT, γεν. την 01/01/2000 στο Πακιστάν, κατοίκου Θεσσαλονίκης, οδός Σαπφούς αρ. 35
και ήδη αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 165094038, πολλαπλά τέλη ποσού τριών χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα
ενός ευρώ και σαράντα λεπτών (3.391,40 €), πλέον τελών
χαρτοσήμου, για την παράνομη κατοχή τριών χιλιάδων
τετρακοσίων (3400) τεμαχίων τσιγάρων (170 πακέτα
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από διάφορες μάρκες), πράξη που χαρακτηρίζεται ως
τελωνειακή παράβαση - λαθρεμπορία, κατά την έννοια
των συνδυασμένων διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου
119Α, της παρ. 2 του άρθρου 142, των παρ. 1β και 2ζ του
άρθρου 155 του ν. 2960/2001.
Ο καταλογιζόμενος δικαιούται, σύμφωνα με την
παρ. 4 του άρθρου 150 και την παρ. 6 του άρθρου 152
του ν. 2960/2001, να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του
αρμόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου, κατά τις ισχύουσες
διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, μέσα σε
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κατά νόμο
επίδοση της πράξης και σε περίπτωση προσώπου που
διαμένει στην αλλοδαπή, μέσα σε προθεσμία ενενήντα
(90) ημερών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.
Η παρούσα περίληψη δημοσιεύεται σύμφωνα με τις
διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου
152 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.
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7. Την υπ’ αρ. 12139/30-06-2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του δήμου Ασπροπύργου, αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε λειτουργία σε 24ωρη βάση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του
Δήμου Ασπροπύργου για όλες τις ημέρες του μήνα για το
β’ εξάμηνο του 2021 λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών
λειτουργίας, του είδους και της μορφής της προσφερόμενης υπηρεσίας και συγκεκριμένα για:
1 (έναν) υπάλληλο ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας.
Από τα ανωτέρω θα προκύψει δαπάνη που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό Ο.Ε. 2021 στον κάτωθι κωδικό:
Κ.Α.20.6012.001: 800 €
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2021
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ

Ο Προϊστάμενος
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 106257
(6)
Καθιέρωση λειτουργίας σε 24ωρη βάση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ασπροπύργου για το β’ εξάμηνο του 2021.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), σε συνδυασμό με τις
διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική
αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 107).
2. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (Α’ 228).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση της
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 47), όπως
συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του
ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α’ 21).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 «Νέα
αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης» (Α΄ 87).
5. Τις διατάξεις του άρθρων 36, 48 και 171 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων
(ν. 3584/2007, Α΄ 143).
6. Την υπ’ αρ. 126/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ασπροπύργου περί καθιέρωσης λειτουργίας σε
24ωρη βάση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας για το β’ εξάμηνο του 2021.

Ι

Αριθμ. 150346
(7)
Έγκριση των υπ’ αρ. 12-97/28.06.2021, 14-77/
12.07.2021 και 11-56/22.07.2021, αποφάσεων των Δημοτικών Συμβουλίων των Δήμων Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Νότιας Κέρκυρας και Βόρειας Κέρκυρας, αντίστοιχα,
περί τροποποίησης του άρθρου 2 της Συστατικής
Πράξης του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας
και Αλληλεγγύης Κέρκυρας (ΣΥ.ΚΟΙ.Π.Α. Κέρκυρας) και παράτασης της διάρκειάς του.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση,
οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»
(Α’ 107).
2. Τα άρθρα 103, 104, 280Ι και 283 του ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(Α’ 87).
3. Την παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση
αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 47).
4. Τα άρθρα 245 έως 250 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114).
5. Τα άρθρα 154 και 156 του ν. 4600/2019 «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών
Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές
διατάξεις» (Α’ 43).
6. Την παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4147/2013 «Κύρωση
της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
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“Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των
Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του
Υπουργού Επικρατείας” και άλλες διατάξεις» (Α’ 98).
7. Την υποπερ. δδ) της περ. α) της παρ. Α4 του άρθρου
8 του π.δ. 139/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου»
(Α’ 232).
8. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το
οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
9. Την υπ’ αρ. 25233/24.02.2020 απόφαση περί «Μετατροπής του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και
Παιδείας Δήμου Κέρκυρας σε Σύνδεσμο και προσαρμογή
της συστατικής του πράξης» (Β’ 669), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 194392/26.11.2020 (Β’ 5308, διορθ.
σφαλμ. Β’ 5519) και υπ’ αρ. 10776/05.02.2021 (Β’ 659)
αποφάσεις μας.
10. Την υπ’ αρ. 12-97/28.06.2021 (Α.Δ.Α.: 9ΩΡ746ΜΓ2ΑΜΜΘ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων Κέρκυρας
περί έγκρισης α)της παρατάσεως της διάρκειας του
Ν.Π.Δ.Δ. «Σύνδεσμος Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας» και β) συνέχισης της συμμετοχής
του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.
11. Την υπ’ αρ. 14-77/12.07.2021 (ΑΔΑ: 63Δ346ΜΓΣΙΩΥΧ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Νότιας Κέρκυρας περί έγκρισης της παράτασης της
διάρκειας του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και
Αλληλεγγύης Κέρκυρας και συνέχισης συμμετοχής του
Δήμου Νότιας Κέρκυρας.
12. Την υπ’ αρ. 11-56/22.07.2021 (ΑΔΑ: 68ΑΨ46ΜΓΜΥ30Φ)) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Βόρειας Κέρκυρας περί έγκρισης της παράτασης της
διάρκειας του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και
Αλληλεγγύης Κέρκυρας και συνέχισης της συμμετοχής
του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας.
13. Την υπ’ αρ. 21673/28.06.2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεντρικής
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Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ως προς την ύπαρξη
στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2021 πίστωσης για την
κάλυψη της δαπάνης από την παράταση συμμετοχής
του Δήμου στον εν θέματι Σύνδεσμο, ποσού περίπου
1.146.800,00€ στον Κ.Α. 00.6721.002, και πρόβλεψης για
το επόμενο έτος.
14. Την υπ’ αρ. 6705/06.08.2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης Διοικητικών, Οικονομικών και Ανάπτυξης του
Δήμου Νότιας Κέρκυρας ως προς την ύπαρξη στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2021 πίστωσης για την κάλυψη
της δαπάνης από την παράταση συμμετοχής του Δήμου
στον εν θέματι Σύνδεσμο, ποσού 312.200,00€ στον Κ.Α.
15.6721.002 και πρόβλεψης και για το επόμενο έτος.
15. Την υπ’ αρ. 5634/26.08.2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης Διοικητικών, Οικονομικών και Ανάπτυξης του
Δήμου Βόρειας Κέρκυρας ως προς την ύπαρξη στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2021 πίστωσης για την κάλυψη
της δαπάνης από την παράταση συμμετοχής του Δήμου
στον εν θέματι Σύνδεσμο, ποσού 208.000,00€ στους Κ.Α.
15.6721.002 και 15.6721.006 και πρόβλεψης και για το
επόμενο έτος, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τις υπ’ αρ. 12-97/28.06.2021, 14-77/
12.07.2021 και 11-56/22.07.2021, αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων των Δήμων Κεντρικής Κέρκυρας
και Διαποντίων Νήσων, Νότιας Κέρκυρας, και Βόρειας
Κέρκυρας αντίστοιχα, με τις οποίες τροποποιείται το
άρθρο 2 της υπ’ αρ. 25233/24.02.2020 απόφασης περί
«Μετατροπής του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας
και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας σε Σύνδεσμο και προσαρμογή της συστατικής του πράξης» (Β’ 669), όπως έχει
τροποποιηθεί με τις υπ’ αρ. 194392/26.11.2020 (Β’ 5308,
διορθ. σφαλμ. Β’ 5519) και 10776/05.02.2021 (Β’ 659) αποφάσεις, παρατείνοντας τη διάρκεια του Συνδέσμου έως
την 31η.08.2022.
Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η ανωτέρω απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κέρκυρα, 3 Σεπτεμβρίου 2021
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 4468/29.09.2021

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 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.
• 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.

• 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.

• 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.

*02044682909210008*

