
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Άνοιγμα διακριτού λογαριασμού της Βουλής 
των Ελλήνων στην Τράπεζα της Ελλάδος υπό τον 
λογαριασμό Νο 200 «Ελληνικό Δημόσιο, Συγκέ-
ντρωση Εισπράξεων - Πληρωμών».

2 Καθορισμός της 26ης Δεκεμβρίου ως ημέρας 
υποχρεωτικής αργίας.

3 Κάλυψη κόστους παροχής Υπηρεσιών Κοινής 
Ωφέλειας.

4 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέ-
λεση του έργου: «Συντήρηση τοιχίου παραλίας 
Χρυσής Ακτής ν. Ίου».

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

5 Διόρθωση σφάλματος στην 23772/16.5.2014 
περίληψη της υπ’ αριθμ. 23770/ΥΠΕ/5/02399/Ε/
ΕΝ1_1/ν.  3299/2004/16.5.2014 απόφασης του 
Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, 
η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως ΦΕΚ 1424/τ.Β΄/4.6.2014.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Πρωτ. 13178 
              Διεκπ. 8072 (1)
Άνοιγμα διακριτού λογαριασμού της Βουλής των 
Ελλήνων στην Τράπεζα της Ελλάδος υπό τον λο-
γαριασμό Νο 200 «Ελληνικό Δημόσιο, Συγκέ-
ντρωση Εισπράξεων - Πληρωμών».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη,
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 65 παρ. 1 του Συντάγματος,
β) των άρθρων 11 παρ. 1 και 4, 47 παρ. 2 και 120 του 

Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Α΄ Κοινοβουλευτικό, 
ΦΕΚ 106 Α΄/24.6.1987), όπως ισχύουν,

γ) των άρθρων 1, 17, 18 και 122 έως 158 και ιδίως του 

143 και του 164ΣΤ του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος 
Β΄ ΦΕΚ 51 Α΄/10.4.1997), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της παρ. 26 του άρθρου 34 του 
ν. 4484/2017 (Α΄ 110) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νο-
μοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και 
άλλες διατάξεις.».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 69Α, 69Β, 71 και 159 του 
ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τρο-
ποποιήθηκαν και ισχύουν.

4. Τις διατάξεις της παρ. 2 και της περ. α΄ της παρ. 7 
του άρθρου 27 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287) «Ενιαίος Φό-
ρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 178 του ν. 4270/2014 (Α΄ 
143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογι-
στικό και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του ν. 2628/1998 (Α΄ 151) «Σύσταση 
Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία 
Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) 
και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με τον 
ν. 3965/2011 (Α΄ 113).

6. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση 
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι-
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» 
και άλλες διατάξεις».

7. Το π.δ. 185/2009 (Α΄ 213) «Ανασύσταση Υπουργείου 
Οικονομικών και λοιπά».

8. Το π.δ. 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός και ανακα-
τανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

9. Το π.δ. 111/2014 (Α΄ 178) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Οικονομικών».

10. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 210).

11. Την υπ’ αριθμ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού (Β΄ 2168) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

12. Την υπ’ αριθμ. οικ. 2/56170/ΔΛΔ/21.6.2016 από-
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 
1894) «Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών του Ελληνικού 
Δημοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθορισμός κίνη-
σης αυτών και δημιουργία λογαριασμού στο λογιστικό 
σχέδιο της Κεντρικής Διοίκησης».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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13. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Την έγκριση και τη δημιουργία κάτω από τον κε-

ντρικό λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα της 
Ελλάδος, Νο 200 «Ελληνικό Δημόσιο, Συγκέντρωση Ει-
σπράξεων - Πληρωμών», διακριτού υπολογαριασμού 
Νο 23/200221 με τίτλο «Βουλή των Ελλήνων» και IBAN 
GR9201000230000000000200221.

Αρμόδιος για την διαχείριση του ανωτέρω διακριτού 
λογαριασμού με τίτλο «Βουλή των Ελλήνων» είναι απο-
κλειστικά ο Πρόεδρος της Βουλής, δια των κατά περί-
πτωση υπηρεσιακών οργάνων, σύμφωνα με τις αρμοδι-
ότητες που ορίζει ο Κανονισμός της Βουλής, όπως ισχύει.

Η εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων ή άλλων 
τίτλων πληρωμής Βουλής, γίνεται με ηλεκτρονική εντολή 
μεταφοράς από το ΟΠΣ Βουλής προς την Τράπεζα της 
Ελλάδος και, ειδικότερα, με χρέωση του τηρούμενου 
στην Τράπεζα της Ελλάδος διακριτού λογαριασμού με 
τίτλο «Βουλή των Ελλήνων», υπό την κατηγορία Κ.Α. 200 
«Ελληνικό Δημόσιο, Συγκέντρωση Εισπράξεων - Πληρω-
μών» και πίστωση του δηλωθέντος τραπεζικού λογαρια-
σμού του τελικού δικαιούχου.

Από τον ίδιο λογαριασμό, εξοφλούνται τυχόν προμή-
θειες τραπεζικών οργανισμών για εμβάσματα στο εξωτε-
ρικό ή για δαπάνες συναλλαγματικής ισοτιμίας, τα οποία 
αποκαθίστανται από τον προϋπολογισμό της Βουλής.

Για τη διαχείριση των εντολών που εμβάζονται σε 
πιστωτικά ιδρύματα εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή αφορούν σε ξένο νόμισμα εντός Ε.Ο.Χ. 
εκδίδονται έντυπες εντολές (εκτός ηλεκτρονικού συστή-
ματος), τα δε έξοδα των εντολών αυτών καλύπτονται 
μέσω του διακριτού λογαριασμού «Βουλή των Ελλήνων», 
ο οποίος τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, όπως προ-
αναφέρεται και ισχύει.

Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2017 

Ο Πρόεδρος της Βουλής Ο Αναπληρωτής Υπουργός
των Ελλήνων Οικονομικών 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 59635/1063 (2)
Καθορισμός της 26ης Δεκεμβρίου ως ημέρας 
υποχρεωτικής αργίας.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του β.δ. 748/1966 (ΦΕΚ Α΄ 179), και 

ιδίως της παρ. 4 του άρθρου 4 αυτού, όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) «Κωδι-
κοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα».

3. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 (ΦΕΚ Α΄ 168) «Οργα-
νισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

4. Το άρθρο 27 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ Α΄ 29) «Ρυθμίσεις 
για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της 
ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης 
και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α΄ 210) «Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών».

6. Τις διατάξεις του ν.δ. 184/1969 (ΦΕΚ Α΄ 85) «Περί 
Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας και λοιπών Συμβουλίων 
και Επιτροπών αρμοδιότητος Υπουργείου Εργασίας».

7. Την από 13.12.2017 γνώμη του Ανωτάτου Συμβου-
λίου Εργασίας (ΑΣΕ).

8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφα-
σίζουμε:

Καθορίζουμε ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας την 26η 
Δεκεμβρίου, για όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις 
και εργασίες εν γένει, οι οποίες αργούν κατά τις Κυριακές 
και τις ημέρες αργίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2017 

Η Υπουργός
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Ι

Αριθμ. ΔΟΔ 0002445 ΕΞ 2017 (3)
Κάλυψη κόστους παροχής Υπηρεσιών Κοινής 

Ωφέλειας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4001/2011 

(Α΄ 179).
2) Τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79).
3) Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4501/2017 (Α΄ 178).
4) Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι-

κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγί-
ας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις 
(Α΄ 143).

5) Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώ-
σεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145).

6) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

7) Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπρο-
έδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 116).

8) Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
(Α΄ 210).
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9) Τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 3 του π.δ. 63/2005 
(Α΄ 98).

10) Την με αριθμ. πρωτ. 2/88792β/7.12.2017 Εισήγηση 
της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης 
της Γενικής Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιο-
νομικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

11) Την υπ’ αριθμ. ΔΟΔΑ0002433ΕΞ2017/13.12.2017 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης στον προϋπολογισμό 
του Υπουργείου Οικονομικών τρέχοντος έτους και ειδι-
κότερα στον Ε.Φ. 23-200 και ΚΑΕ 2765 για κάλυψη της 
δαπάνης (καταχώρηση με α/α 98532 στο Βιβλίο Εγκρίσε-
ων και Εντολών Πληρωμής και ΑΔΑ 7ΦΠΗΗ-ΥΤΜ).

12) Την επιστολή του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας.

13) Το αριθμ. 00042/6.12.2017/ΓΔΟΥ 927/6.12.2017 
αίτημα του Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:

1) Καταβάλλεται το ποσό των 476.000.000 ευρώ από 
τον κρατικό προϋπολογισμό στον ειδικό διαχειριστικό 
λογαριασμό Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας που τηρεί η 
ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙ-
ΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.», ως 
διαχειρίστρια αυτού, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του 
άρθρου 55 του ν. 4001/2011.

2) Η καταβολή του ως άνω ποσού θα διενεργηθεί με 
κατάθεση σε λογαριασμό προς απόδοση της ως άνω 
ανώνυμης εταιρείας, ώστε να αποδοθεί στη συνέχεια 
από αυτή στους δικαιούχους του ανταλλάγματος, χωρίς 
να επηρεάσει τη χρηματοοικονομική και λογιστική θέση 
καθώς και τις φορολογικές υποχρεώσεις τόσο της ως 
άνω ανώνυμης εταιρείας, όσο και των δικαιούχων του 
ανταλλάγματος, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης φορολο-
γικής διάταξης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2017 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 3122.1-Τ29/89088/2017 (4)
Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκτέ-

λεση του έργου: «Συντήρηση τοιχίου παραλίας 

Χρυσής Ακτής ν. Ίου».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 2932/2001 (ΦΕΚ Α΄ 145), άρθρο δέκατο όγδοο, 

«Αρμοδιότητες Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμε-
νικής Πολιτικής».

β. Του ν. 3044/2002 (ΦΕΚ Α΄ 197) (Άρθρο 14 παρ. 1 πε-
ρίπτωση δ) όπως αντικαταστάθηκε από το ν. 3153/2003 
(Άρθρο 44 παρ. 1) «Θέματα Λιμενικής Πολιτικής».

γ. Του π.δ. 81/2014 (ΦΕΚ Α΄ 125): «Αναδιάρθρωση Πε-
ριφερειακών Διοικήσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής 
Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και Λιμενικών Αρχών και 
ρύθμιση θεμάτων στελέχωσης αυτών.

δ. Του π.δ. 103/2014 (ΦΕΚ Α΄ 170): «Οργανισμός 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου».

ε. Του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α΄ 114): «...Ανασύσταση του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του 
σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής...».

στ. Του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α΄ 210): «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Το αριθμ. πρ.: 1016/5.9.2017 έγγραφο του Δημο-
τικού Λιμενικού Ταμείου Ίου με συνημμένη την αριθμ. 
124/2017 (ΑΔΑ:78ΤΛΟΡ5Π-4Θ6) απόφαση του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του.

3. Το αριθμ. πρωτ.: 2348/5.9.2017 έγγραφο του Δήμου 
Ίου.

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

1. Τον ορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτι-
κού Λιμενικού Ταμείου Ίου ως Προϊσταμένη Αρχή και της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιητών ως Διευθύνουσα 
Υπηρεσία για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση τοι-
χίου παραλίας Χρυσής Ακτής ν. Ίου», προϋπολογισμού 
24.860,00 ευρώ, (πλέον Φ.Π.Α.).

2. Να ληφθούν όλες οι απαιτούμενες από τη νομοθεσία 
άδειες και εγκρίσεις που αφορούν στην εκτέλεση του εν 
λόγω έργου.

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

3. Με την έκδοση της παρούσας η αριθμ. πρ.: 3122.1-
Τ29/79727/2016/19.9.2016 (ΑΔΑ: ΩΓΛΠ4653ΠΩ-ΥΙΣ) 
απόφαση παύει να ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 13 Δεκεμβρίου 2017 

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(5)
Στην υπ’ αριθμ. 23772/16.5.2014 περίληψη της υπ’ 

αριθμ. 23770/ΥΠΕ/5/02399/Ε/ΕΝ1_1/ν. 3299/2004/
16.5.2014 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
1424/4.6.2014 (τ.Β΄), στη σελίδα 19837, στην Β’ στήλη, 
στον 14ο στίχο εκ των άνω, διορθώνεται ο εσφαλμένος 
αριθμός «23779» στον ορθό «23770».

(Το λοιπό κείμενο παραμένει ως έχει).

(Από το Υπουργείο 
Οικονομίας και Ανάπτυξης)
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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 Ανασυ-
γκρότησης. 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 υποβάλ-
λεται 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 δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να 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 συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις 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
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