
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Προσθήκη αρμοδιότητας σε οργανική μονάδα 
του ΕΦΚΑ.

2 Αναγνώριση του Γενικού Νοσοκομείου ΕΛΕΝΑ ΒΕ-
ΝΙΖΕΛΟΥ ως «Φιλικό προς τα Βρέφη» Νοσοκομείο

3 Συμπλήρωση της υπουργικής απόφασης με Α.Π. 
ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/25511/882/20.03.2019 «Επανα-
προσδιορισμός κατηγοριών χερσαίων αιολικών 
σταθμών, καθορισμός των Τιμών Αναφοράς σύμ-
φωνα με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 4 του ν. 4414/
2016 και καθορισμός του Επιτοκίου Αναγωγής των 
κατηγοριών χερσαίων αιολικών σταθμών, σύμ-
φωνα με την παρ. 10 του άρθρου 3 του ν. 4414/
2016» (ΦΕΚ Β’/1021, ΑΔΑ: ΩΕΓ64653Π8-91Γ).

4 Επιβολή προστίμου σε βάρος του (επ.) ΑΣΗΜΑΚΗ 
(ον.) ΧΡΗΣΤΟΥ του Θεόδωρου και της Θεοδώρας, 
για εκπρόθεσμη καταχώριση συναλλαγών στο 
Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πε-
τρελαίου Θέρμανσης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 59792/19314 (1)
   Προσθήκη αρμοδιότητας σε οργανική μονάδα 

του ΕΦΚΑ.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α. Του άρθρου 162 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην 

Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α’/167).
β. Του ν.4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφά-

λειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού 
συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και 
τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α’/85).

γ. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ των Υπουργείων» (Α’/119).

δ. Του π.δ. 8/2019 « Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Κοινω-
νικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)» (Α’/8), όπως ισχύει.

ε. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’/121).

2. Την αριθμ. 1519219/2019/18-12-2019 πρόταση του 
Διοικητή του ΕΦΚΑ.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», το 
οποίο διατηρείται σε ισχύ με την παρ.22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α’/133), όπως ισχύει.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολο-
γισμού του ΕΦΚΑ., αποφασίζουμε: 

1. Την προσθήκη αρμοδιότητας στο «Τμήμα Μισθολο-
γίου και Μισθοδοσίας» της «Δ/νσης Παρακολούθησης 
και Εκτέλεσης Δαπανών» της «Γενικής Δ/νσης Οικονο-
μικών Υπηρεσιών» του ΕΦΚΑ.

2. Στην περίπτωση α της παρ.3 του άρθρου 38 του π.δ. 8/
2019 προστίθεται υποπερίπτωση αια ως εξής:

«αια. Ο χειρισμός θεμάτων και πληρωμής εφάπαξ βο-
ηθήματος και αποζημίωσης σε μονίμους υπαλλήλους, 
υπαλλήλους ΙΔΑΧ και ανταποκριτές ΟΓΑ.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί την Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2020 

Ο Υπουργός 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Ι

Αριθμ. Δ1β/ΓΠοικ. 91687 (2)
    Αναγνώριση του Γενικού Νοσοκομείου ΕΛΕΝΑ 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ως «Φιλικό προς τα Βρέφη» Νοσο-

κομείο

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ1β/Γ.Π.οικ. 43457/6-6-2019 

(ΦΕΚ 2365/Β’/18-6-2019) υπουργική απόφαση «Όροι 
και προϋποθέσεις αναγνώρισης, διαδικασίες ανάπτυ-
ξης, κριτήρια, δείκτες και διαδικασία αξιολόγησης, και 
εποπτεία των «Φιλικών προς τα Βρέφη Νοσοκομείων».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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2. Το άρθρο 3, παρ.2 του ν. 4316/2014 «Ίδρυση παρα-
τηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, 
ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 270/τ.Α’), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

3. Το ν.δ. υπ’ αριθμ. 436 «Περί Κυρώσεως των εν Νέα 
Υόρκη την 22 Ιουλίου 1936 υπογραφεισών Διεθνών Υγει-
ονομικών Συμβάσεων» (ΦΕΚ 238/τ.Α’/1947).

4. Το άρθρο 22 παρ. 3 εδ. β σημείο 11 του π.δ. 121/2017 
«Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 148/τ.Α’).

5. Την Παγκόσμια Στρατηγική για τη Διατροφή του 
Βρέφους και του Μικρού Παιδιού του Παγκόσμιου Ορ-
γανισμού Υγείας και της UNICEF, η οποία υιοθετήθηκε 
από την 55η Παγκόσμια Διάσκεψη Υγείας την 22-5-2002.

6. Την από το 1991 πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Ορ-
γανισμού Υγείας και της UNICEF «Φιλικό προς το Βρέφος 
Νοσοκομείο» σε συνέχεια της Διακήρυξης Innocenti του 
1990, και η οποία επανυιοθετήθηκε από την Αναθεωρη-
μένη Διακήρυξη Innocenti 2005.

7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121/τ.Α’).

8. Την υπ’ αριθμ. ΔΥ1δ/οικ. 57387/2-6-2005 απόφαση 
του Υπουργού Υγείας περί συγκρότησης της Εθνικής Επι-
τροπής για το Μητρικό θηλασμό, όπως συμπληρώθηκε 
και τροποποιήθηκε με τις υπ’αριθμ. ΔΥ1δ/οικ. 106889/
1-8-2008, ΔΥ1δ/οικ 1392/16-1-2014, ΔΥ1δ/οικ. 33319/
15-4-2014 και A1β/Γ.Π. οικ. 53910/17-07-2015 αποφάσεις.

9. Το από 8-10-2019 Πρακτικό της Εθνικής Επιτροπής 
για το Μητρικό Θηλασμό ως προς την αναγνώριση του 
Γενικού Νοσοκομείου ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ως «Φιλικό 
προς τα Βρέφη» Νοσοκομείο.

10. Το με αρ.πρωτ. 994/15-10-2019 Συμφωνητικό απο-
δοχής των όρων αναγνώρισης «Φιλικό προς τα Βρέφη 
Νοσοκομείο» μεταξύ του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού 
και του Νοσοκομείου Έλενα Βενιζέλου.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού προ-
ϋπολογισμού, σύμφωνα με το υπ΄αρ. πρωτ. Β2α/ΓΠοικ. 
79931/13-11-2019 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Οικονο-
μικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, αποφασίζει:

Αναγνωρίζεται το Γενικό Νοσοκομείο ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕ-
ΛΟΥ ως «Φιλικό προς τα Βρέφη Νοσοκομείο», έπειτα από 
την επιτυχή αξιολόγηση του και τη θετική γνωμοδότηση 
της Εθνικής Επιτροπής για το Μητρικό θηλασμό.

Η διάρκεια αναγνώρισης του Νοσοκομείου ως «Φιλικό 
προς τα Βρέφη» είναι 3 (τρία) έτη, μετά το πέρας των 
οποίων μπορεί να ανανεωθεί η αναγνώριση ακολουθώ-
ντας την προβλεπόμενη από την υπ΄αριθμ. Δ1β/Γ.Π.οικ. 
43457/6-6-2019 (B΄ 2365) υπουργική απόφαση διαδι-
κασία.

Το Νοσοκομείο υποχρεούται να αποστέλλει ετήσια 
έκθεση προς το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού που να 
τεκμηριώνει την τήρηση των προϋποθέσεων αναγνώ-
ρισης του.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2019

Ο Υπουργός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Ι

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/123422/4289 (3)
    Συμπλήρωση της υπουργικής απόφασης με Α.Π. 

ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/25511/882/20.03.2019 «Επανα-

προσδιορισμός κατηγοριών χερσαίων αιολικών 

σταθμών, καθορισμός των Τιμών Αναφοράς σύμ-

φωνα με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 4 του ν. 4414/

2016 και καθορισμός του Επιτοκίου Αναγωγής 

των κατηγοριών χερσαίων αιολικών σταθμών, 

σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 3 του ν. 4414/

2016» (ΦΕΚ Β’/1021, ΑΔΑ: ΩΕΓ64653Π8-91Γ).

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν.4414/2016 «Νέο καθεστώς στήριξης των σταθ-

μών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσι-
μες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και 
Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις για το νομικό 
και λειτουργικό διαχωρισμό των κλάδων προμήθειας 
και διανομής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α’/149), όπως ισχύει, και ιδιαίτερα τις 
παρ.5 και 6 του άρθρου 4, την παρ. 10 του άρθρου 3 και 
το άρθρο 12.

2. Την υπουργική απόφαση με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕ-
ΕΚ/25511/882/20.03.2019 «Επαναπροσδιορισμός κα-
τηγοριών χερσαίων αιολικών σταθμών, καθορισμός 
των Τιμών Αναφοράς σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6 του 
ν. 4414/2016 και καθορισμός του Επιτοκίου Αναγωγής 
των κατηγοριών χερσαίων αιολικών σταθμών, σύμφωνα 
με την παρ. 10 του άρθρου 3 του ν. 4414/2016» (ΦΕΚ 
Β’/1021, ΑΔΑ: ΩΕΓ64653Π8-91Γ).

3. Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C(2016) 
7272/16.11.2016 με θέμα State Aid SA 44666 -Greece 
"New operating aid scheme for the production of 
electricity from RES and HECHP".

4. Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C(2017) 
9102/4.11.2018 με θέμα State Aid SA 48143 -(2017/Ν) 
Greece "Tenders for the production of electricity from 
renewable energy sources and highly efficient combined 
heat and power installations".

5. Τη γνωμοδότηση υπ’ αριθμ. 4/2019 της Ρ.Α.Ε.
6. Την απόφαση υπ’ αριθμ. 904/2011 της Ρ.Α.Ε., όπως 

τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις της Ρ.Α.Ε. υπ’ αριθμ. 
155/2012 (ΦΕΚ Β’/908) και 452/2015 (ΦΕΚ Β’/2859) της 
Αρχής και ισχύει.

7. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία 
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 
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Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ Α’/114).

8. Το π.δ. 132/2017 (ΦΕΚ Α’/160) «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

9. Το π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ Α’/121) «Διορισμός Αντιπρο-
έδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

10. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνη-
τικών Οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» 
(ΦΕΚ Α’/133).

11. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67409/8288/23.07.2019 
Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεράσιμο 
Θωμά.» (ΦΕΚ Β’/3107).

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού,αποφασίζουμε:

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 2 της υπουργικής 
απόφασης με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/25511/882/20.03.2019 
(ΦΕΚ Β’/1021) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά για τους αιολικούς σταθμούς της περίπτωσης 
δ1 της παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 (Α’/129), 
όπως ισχύει, οι Τ.Α. του Πίνακα Β ισχύουν για αυτούς που 
τίθενται σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) από 
την πρώτη ημέρα του τρίτου ημερολογιακού έτους από 
το έτος έκδοσης της απόφασης αυτής, ήτοι από την 1η 
Ιανουαρίου 2022».

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αναρτάται και είναι διαθέσιμη στο δικτυ-
ακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
(http://www.ypeka.gr).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2019

Ο Υφυπουργός

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΘΩΜΑΣ

(4)

    Επιβολή προστίμου σε βάρος του (επ.) ΑΣΗΜΑ-

ΚΗ (ον.) ΧΡΗΣΤΟΥ του Θεόδωρου και της Θεοδώ-

ρας, για εκπρόθεσμη καταχώριση συναλλαγών 

στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης 

Πετρελαίου Θέρμανσης.

  Με την 94/02-12-2019 MRN19/GRYK2006/376-5 
καταλογιστική πράξη του Προϊσταμένου του Γ’ Τε-
λωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσ/νίκης, επιβάλλεται σε βάρος του 
(επ.) ΑΣΗΜΑΚΗ (ον.) ΧΡΗΣΤΟΥ του Θεόδωρου και της 
Θεοδώρας, διακινητή πετρελαίου θέρμανσης, γεν. 
14-05-1971 στη Γερμανία, κατόχου του ΔΑΤ ΑΚ 
883454 με Α.Φ.Μ. 045977835, κατοίκου Θεσσαλονί-
κης, στο 20 χλμ. Θεσσαλονίκης - Πλαγιαρίου, και ήδη 
αγνώστου διαμονής, πρόστιμο ύψους εννέα χιλιάδων 
οκτακοσίων ευρώ (9.800,00 €), για την τελωνειακή 
παράβαση της εκπρόθεσμης καταχώρισης ενενήντα 
οκτώ (98) συναλλαγών πετρελαίου θέρμανσης στο 
Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πετρε-
λαίου Θέρμανσης στο σύστημα «ΗΦΑΙΣΤΟΣ», σύμ-
φωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 147 παρ. 9 του 
ν. 2960/2001 Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα. Ο καταλο-
γιζόμενος δικαιούται, σύμφωνα με τα άρθρα 150 παρ. 
4 και 152 παρ. 6 ν. 2960/2001, να ασκήσει προσφυ-
γή 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 πε-
ρίπτωση προσώπου που διαμένει στην αλλοδαπή, 
μέσα σε προθεσμία ενενήντα (90) ημερών, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. 
Τα καταλογιζόμενα ποσά την τελευταία εργάσιμη 
ημέρα του επόμενου μήνα της επίδοσης, καθίστανται 
ληξιπρόθεσμα και από την 1η του επόμενου μήνα 
επιβαρύνονται με τόκους, σύμφωνα με τα άρθρα 5 
και 6 του ΚΕΔΕ, όπως ισχύουν.

Η παρούσα δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 152 παρ. 5 εδάφιο β’ του ν. 2960/2001 «Εθνι-
κός Τελωνειακός Κώδικας».

  Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ   
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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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