
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/72457/3377 
   Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/

74976/2999/31.07.2020 (Β’ 3154) απόφασης του 

Γενικού Διευθυντή Ενέργειας του Υπουργείου Πε-

ριβάλλοντος και Ενέργειας «Επιμερισμός του ει-

δικού τέλους υπέρ των οικιακών καταναλωτών 

σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε. και 

Υβριδικοί σταθμοί σε μία ή περισσότερες Κοινό-

τητες, για την περίοδο των ετών 2015 - 2019, κατ’ 

εφαρμογή της περ. i) της παρ. Α.3 του άρθρου 

25 του ν. 3468/2006 (Α’ 129) και της υπό στοι-

χεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597/29.05.2019 κοι-

νής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εσω-

τερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΚΥΑ) 

(Β’ 2172) όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/

ΔΑΠΕΕΚ/24771/1005/12.03.2021 (Β’ 1058) και 

ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/24940/1241/14.03.2022 (Β’ 1532) 

αποφάσεις του Γενικού Διευθυντή Ενέργειας του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας 

από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή 
Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοι-
πές διατάξεις» (Α’ 129) και ιδίως του άρθρου 25, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4585/2018 (Α’ 216).

2. Τον ν. 3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση 
της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργει-
ας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α’ 85).

3. Τον ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών 
Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, 
Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων 
και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 179) και ιδίως του άρθρου 118.

4. Τον ν. 4585/2018 «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κύρωση της από 
20.11.2018 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου 
και των εταιρειών ENERGEAN OIL AND GAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩ-
ΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με την οποία τροποποιείται η από 23.11.1999 
Σύμβαση για την εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στη 
θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους μεταξύ του 
Ελληνικού Δημοσίου και της ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ που κυρώθηκε με τον ν. 2779/1999 (Α’ 296) και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 216) και ιδίως της παρ. 2 του άρθρου 3.

5. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α’ 87).

6. Τον ν. 3882/2010 «Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών 
Πληροφοριών - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/2/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις. Τροποποίη-
ση του ν. 1647/1986 «Οργανισμός Κτηματολογίου και 
Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 141)» (Α’ 166).

7. Τον ν. 3832/2010 «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα 
(ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.
ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής» (Α’ 38).

8. Τον ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της 
Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της 
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. 
[Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”] Ρυθμίσεις για τον εκσυγ-
χρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 
ΦΟΔΣΑ Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύ-
τερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με 
την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση Λοιπές 
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 133).

9. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133) και ειδικότερα την παρ. 1 του άρθρου 109 αυτού.

10. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νο-
μοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργα-
να» (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

11. 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 
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του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 
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» (Α’ 114).

12. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας» (Α’ 160).

13. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/35131/5286/8.6.2018 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Τοποθέτηση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Ενέρ-
γειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» 
(ΑΔΑ: ΨΞΣ74653Π8-4ΚΡ).

14. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597/
29.05.2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών 
και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Επιμερισμός ειδικού 
τέλους στους οικιακούς καταναλωτές σε περιοχές όπου 
λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε. και Υβριδικοί σταθμοί, σύμ-
φωνα με το άρθρο 25 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει» 
(Β’  2172), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 
ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/9021/349/27.01.2020 (Β’ 203) κοινή από-
φαση των Υφυπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
και Εσωτερικών.

15. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/28729/1081/
17.03.2020 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας «Συγκρότηση των Επιτροπών: α) Επιμε-
ρισμού του ειδικού τέλους υπέρ των οικιακών κατανα-
λωτών σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε. 
και Υβριδικοί σταθμοί και β) Εξέτασης Ενστάσεων, κατ’ 
εφαρμογή της περ. i) της παρ. Α.3 του άρθρου 25 του 
ν. 3468/2006 (Α’ 129) και της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/

48653/1597/29.05.2019 κοινής υπουργικής απόφασης 
(Β’ 2172), όπως ισχύουν» (Β’ 1062).

16. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74976/2999/
31.07.2020 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Ενέργειας 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Επιμερι-
σμός του ειδικού τέλους υπέρ των οικιακών καταναλωτών 
σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε. και Υβρι-
δικοί σταθμοί σε μία ή περισσότερες Κοινότητες, για την 
περίοδο των ετών 2015 - 2019, κατ’ εφαρμογή της περ. i) 
της παρ. Α.3 του άρθρου 25 του ν. 3468/2006 (Α’ 129) και 
της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597/29.05.2019 
κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας (Κ.Υ.Α.) (Β’ 2172), όπως ισχύ-
ουν» (Β’ 3154), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοι-
χεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/24771/1005/12.03.2021 (Β’ 1058) 
και ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/24940/1241/14.03.2022 (Β’  1532) 
όμοιες.

17. Την από 17.05.2022 εισήγηση της Επιτροπής Εξέ-
τασης Ενστάσεων (σημ. 15), προς τον Υπουργό Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, η οποία και έγινε αποδεκτή 
την 26.05.2022 (ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/53737/2691/27.05.2022), 
σχετικά με την αξιολόγηση ενστάσεων κατά της υπό σημ. 
16 απόφασης επιμερισμού του ειδικού τέλους υπέρ των 
οικιακών καταναλωτών σε μία ή περισσότερες Κοινότη-
τες στις οποίες λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε. και Υβριδικοί 
σταθμοί, για τα έτη 2015 έως και 2019.

18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Την τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/
74976/2999/31.07.2020 (Β’ 3154) απόφασης του Γενικού 
Διευθυντή Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοι-
χεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/24771/1005/12.03.2021 (Β’ 1058) 
και ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/24940/1241/14.03.2022 (Β’  1532) 
όμοιες, ως εξής:

i. Τροποποιούνται οι γραμμές με Α/Α 125, 126, 131, 132, 267, 270, 286, 291, 304, 305, 306, 307, 312 και 322 του 

πίνακα της παρ. 1 της ανωτέρω απόφασης ως ακολούθως:

Α/Α Περιφερειακή 
Ενότητα

Δήμος Κοινότητα Συνολικό Ποσό 
ανά Κοινότητα (€)

Αριθμός Μητρώου 
Σταθμού

Ποσοστό 
Σταθμού

125 Κεφαλληνίας Αργοστολίου Αγκώνος 52.682,23 ΑΔ-00554 19,23%

126 Κεφαλληνίας Αργοστολίου Διλινάτων 218.561,13

ΑΔ-00247 100,00%

ΑΔ-00606 100,00%

ΑΔ-00557 15,56%

131 Κεφαλληνίας Σάμης Διβαράτων 52.682,59 ΑΔ-00554 19,23%
132 Κεφαλληνίας Σάμης Μακρυωτίκων 233.244,06 ΑΔ-00557 82,22%

267 Φωκίδας Δωρίδος Ποτιδάνειας
(τ.Ποτιδανίας) 114.392,55 ΑΔ-00496 85,71%

270 Φωκίδας Δωρίδος Στίλιας 19.065,43 ΑΔ-00496 14,29%

286 Αργολίδας Άργους - 
Μυκηνών Κεφαλοβρύσου 99.383,09 ΑΔ-01023 50,00%
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291 Αρκαδίας Βόρειας 
Κυνουρίας Αγίας Σοφίας 17.551,11 ΑΔ-00738 50,00%

304 Αρκαδίας Τρίπολης Σάγκα 82.819,24 ΑΔ-01023 41,67%

305 Αρκαδίας Τρίπολης Βλαχοκερασέας 451.936,89

ΑΔ-00044 100,00%

ΑΔ-00045 100,00%

ΑΔ-00844 60,00%

ΑΔ-00736 100,00%
306 – – – – – –
307 – – – – – –
312 – – – – – –
322 – – – – – –

ii. Προστίθενται οι γραμμές με Α/Α 409, 410, 411 και 412 στο τέλος του πίνακα της παρ. 1 της ανωτέρω απόφασης 
ως ακολούθως:

Α/Α Περιφερειακή 
Ενότητα

Δήμος Κοινότητα Συνολικό Ποσό 
ανά Κοινότητα (€)

Αριθμός Μητρώου
Σταθμού

Ποσοστό 
Σταθμού

409 Αρκαδίας Βόρειας 
Κυνουρίας Μεσορράχης 17.551,11 ΑΔ-00738 50,00%

410 Λακωνίας Σπάρτης Άρνης 7.002,63 ΑΔ-00055 50,00%

411 Λακωνίας Ανατολικής 
Μάνης Μελιτίνης 7.002,63 ΑΔ-00055 50,00%

412 Κεφαλληνίας Σάμης Αγίας Ευφημίας 6.303,78 ΑΔ-00557 2,22%

2. Κατά τα λοιπά, ισχύουν όλα τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74976/2999/31.07.2020 (Β’ 3154) 
απόφαση του Γενικού Διευθυντή Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως τροποποιήθηκε 
με τις υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/24771/1005/12.03.2021 (Β’ 1058) και ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/24940/1241/14.03.2022 
(Β’ 1532) όμοιες.

3. Η απόφαση αναρτάται και είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
(https://ypen.gov.gr/).

4. Δικαιούχοι της πίστωσης είναι οι οικιακοί καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι είχαν ενεργή σύνδεση 
εντός των διοικητικών ορίων των Κοινοτήτων των Πινάκων της παρ. 1 της παρούσας, κατά την ημερομηνία δημο-
σίευσης της υπό ανωτ. σημ. 16 απόφασης.

5. Εντός ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση της παρούσας, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. προσδιορίζει τους δικαιούχους οικι-
ακούς καταναλωτές και προβαίνει στους υπολογισμούς των παρ. 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 3 της υπό ανωτ. σημ. 14 
κοινής υπουργικής απόφασης για όλους τους δικαιούχους, του Διασυνδεδεμένου Δικτύου και των Μη Διασυνδεδε-
μένων Νησιών (ΜΔΝ), και αναρτά στην ιστοσελίδα της πίνακα με τους αριθμούς ενεργούς σύνδεσης των δικαιούχων 
οικιακών καταναλωτών ανά Κοινότητα και Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, τον οποίο γνωστοποιεί στους οικείους Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού.

6. Δικαιούχοι οικιακοί καταναλωτές, οι ενεργές συνδέσεις των οποίων δεν συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα της 
παρ. 5 της παρούσας, δύνανται να υποβάλλουν στους οικείους Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, αίτηση για έκδοση βεβαίωσης, με 
την οποία θα βεβαιώνεται ότι η εν λόγω ενεργή σύνδεση βρίσκεται εντός των ορίων της Κοινότητας, οι οικιακοί 
καταναλωτές της οποίας είναι δικαιούχοι σύμφωνα με τους Πίνακες της παρ. 1 της παρούσας. Αιτήσεις δύναται 
να υποβληθούν εντός ενός (1) μηνός από την ανάρτηση του πίνακα της παρ. 5, στην ιστοσελίδα της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

7. Κατά τα λοιπά, ισχύει η διαδικασία επιμερισμού και απόδοσης των ποσών του ειδικού τέλους στους δικαιούχους 
οικιακούς καταναλωτές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της υπό ανωτ. σημ. 14 κοινής υπουργικής απόφασης.

8. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 12 Ιουλίου 2022

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΛΕΜΗΣ   
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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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