
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    1057/1 
Τροποποίηση της απόφασης της Εθνικής Επιτρο-

πής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων υπ΄ αρ. 

991/4/17-5-2021 «Κανονισμός Γενικών Αδειών» 

(Β’ 2265).

  Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ 

 Αφού έλαβε υπόψη:
1. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-

μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρο-
νικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184), 
και ιδίως τα σημεία ιγ’, ιε’, κε’ και λγ’ της παρ. 1 του άρ-
θρου 113, τα άρθρα 120, 121, 122, 124, 126, 131, 132, 
137 και 138.

2. Τον ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοι-
νωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 82) και ιδίως τα άρθρα 6 και 11.

3. Την Οδηγία (ΕΕ) (2018/1972) και ιδίως την παρ. 4 
του άρθρου 12.

4. Την απόφαση ΕΕΤΤ υπ΄αρ. 991/4/17-5-2021 «Κανο-
νισμός Γενικών Αδειών» (Β’ 2265).

5. Τις κατευθυντήριες γραμμές για το υπόδειγμα κοινο-
ποίησης του σώματος Ευρωπαίων Ρυθμιστών Ηλεκτρο-
νικών Επικοινωνιών (ΒEREC), όπως έχουν δημοσιευθεί 
(ΒoR (19) 259).

6. Την απόφαση της ΕΕΤΤ υπ΄αρ. 1025/2/11.4.2022 
«Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τροποποίηση 
της απόφασης της ΕΕΤΤ υπ΄αρ. 991/4/17-5-2021 «Κα-
νονισμός Γενικών Αδειών» (Β’ 2265).

7. Την απόφαση της ΕΕΤΤ υπ΄αρ. 1057/2/05.12.2022 
«Έγκριση αποτελεσμάτων δημόσιας διαβούλευσης ανα-
φορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών 
Αδειών».

8. Την απόφαση της ΕΕΤΤ υπ΄αρ. 1032/4/30.5.2022 
«Δημόσια διαβούλευση σχετικά με α) το κείμενο πρό-
σκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανο-
μένης της εξειδίκευσης των κριτηρίων αξιοπιστίας, για 
την επιλογή παρόχου καθολικής υπηρεσίας και β) την 
τροποποίηση του κανονισμού γενικών αδειών».

9. Τα αποτελέσματα της ανωτέρω υπό η) δημόσιας 
διαβούλευσης που διενεργήθηκε κατά το διάστημα 
7/6/2022 μέχρι και τις 11/7/2022 σύμφωνα με τον ακό-
λουθο πίνακα:

VODAFONE 8692/Φ.960/11-7-2022

WIND-NOVA 15695/11-7-2022

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
επιβαρύνεται ούτε ο κρατικός προϋπολογισμός ούτε ο 
προϋπολογισμός της ΕΕΤΤ.

11. Την υπ’ αρ. ΕΕΤΤ 36458/30-11-2022 εισήγηση της 
αρμόδιας υπηρεσίας της ΕΕΤΤ,

και ύστερα από προφορική εισήγηση του Αντιπρο-
έδρου, Καθηγ. Δ. Βαρουτά και του Προέδρου, Καθηγ. 
Κωνσταντίνου Μασσέλου, αποφασίζει:

Α. Εγκρίνει τις κάτωθι τροποποιήσεις στην απόφαση 
της ΕΕΤΤ υπ΄αρ. 991/4/17.5.2022 «Κανονισμός Γενικών 
Αδειών» (Β’ 2265):

1. Στο τέλος του εδαφίου 9 του άρθρου 10 «Τέλη», το 
οποίο μετονομάζεται σε 9(α) να προστεθεί νέο εδάφιο 
ως εξής:

9(β) Για εγγεγραμμένους στο Μητρώο Παρόχων Δικτύ-
ων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών παρό-
χους με συνολικό, ανά έτος, κύκλο εργασιών μικρότερο 
των εκατό πενήντα χιλιάδων ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία 
τα οποία γνωστοποιούνται στην ΕΕΤΤ από την ΑΑΔΕ, 
μετά από σχετικό αίτημα της ΕΕΤΤ, άλλως σύμφωνα με 
στοιχεία τα οποία τελούν σε γνώση της ΕΕΤΤ στο πλαίσιο 
των αρμοδιοτήτων της ως φορέα της Γενικής Κυβέρνη-
σης, η ΕΕΤΤ δύναται να καταχωρεί αυτόματα μέσω του 
ΜΕΑ μηδενική δήλωση τελών για έκαστο των ανωτέρω 
παρόχων για το σχετικό έτος, παρά τη μη υποβολή σχε-
τικής δήλωσης, από τον υπόχρεο.

2. Μετά το άρθρο 14 να προστεθεί νέο άρθρο 14α με 
τίτλο «Άλλες διατάξεις» ως εξής:

Οι υπηρεσίες φωνής, οι υπηρεσίες πολυμεσικής πληρο-
φόρησης συμπεριλαμβανομένων SMS (Short Messaging 
Service)/MMS (Multimedia Messaging Service) προστι-
θέμενης αξίας, οι υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο 
και οι υπηρεσίες τηλεφωνικού καταλόγου που αναφέ-
ρονται στο άρθρο 13 της υπουργικής απόφαση υπ’ αρ. 
20448 ΕΞ 2022/26-05-2022 (Β’ 2657) «Διαδικασία επι-
μερισμού του Καθαρού Κόστους Καθολικής Υπηρεσί-
ας, αποζημίωσης του Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας 
(καθορισμένη επιχείρηση)» αντιστοιχούν στους νέους 
κωδικούς υπηρεσιών ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Υπηρεσίες Νέοι κωδικοί

Φωνής N006, S001, S002, S017

Πολυμεσικής πληροφόρησης συμπεριλαμβανομένων SMS 
(Short Messaging Service)/MMS (Multimedia Messaging Service) 
προστιθέμενης αξίας

S009

Πρόσβασης στο διαδίκτυο S003, S004

Τηλεφωνικού καταλόγου S018

3. Να αντικατασταθεί η ενότητα Γ του Παραρτήματος Α «Διαδικασία υποβολής δήλωσης καταχώρισης για άσκηση 
δραστηριοτήτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό καθεστώς Γενικής Άδειας» ως εξής:
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4. Να αντικατασταθεί το εδάφιο 1.7 του Παραρτήματος 
Β «Όροι Γενικών Αδειών» ως εξής:

1.7 Σύνδεση στο Σημείο Τερματισμού Δικτύου για την 
παροχή σταθερών υπηρεσιών τηλεφωνίας και πρόσβα-
σης στο διαδίκτυο

1.7.1 Γενικές Αρχές Δημοσίευσης Διεπαφών
Ο πάροχος δημοσιεύει σε εμφανές σημείο στην ιστο-

σελίδα του τα χαρακτηριστικά του Σημείου Τερματισμού 
Δικτύου για παροχή σταθερών υπηρεσιών τηλεφωνίας 
και πρόσβασης στο διαδίκτυο και των κατάλληλων διε-
παφών του δημόσιου σταθερού δικτύου ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών μέσω των οποίων παρέχονται οι εν λόγω 
υπηρεσίες στο κοινό, ακολουθώντας τις παρακάτω βα-
σικές αρχές:

α) Η δημοσίευση τεχνικών χαρακτηριστικών των δι-
επαφών περιλαμβάνει επαρκή και λεπτομερή στοιχεία 
ώστε να είναι εφικτός ο σχεδιασμός τερματικού εξοπλι-
σμού ο οποίος υποστηρίζει τις ανωτέρω υπηρεσίες που 
παρέχονται μέσω της αντίστοιχης διεπαφής, να διασφα-
λίζεται η διαλειτουργικότητα με το δίκτυο του οποίου 
τα χαρακτηριστικά των διεπαφών δημοσιεύονται και 
να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία του εξοπλισμού.

β) Τα χαρακτηριστικά των διεπαφών δημοσιεύονται 
με αναφορά σε δημοσιευμένα πρότυπα ή/και προδι-
αγραφές όπου είναι δυνατό, με την ακόλουθη σειρά: 
δημοσιευμένα πρότυπα στην Επίσημη Εφημερίδα των 
ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, πρότυπα και προδιαγραφές 
από ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης (ETSI/CEN/
CENELEC), διεθνή πρότυπα ή/και συστάσεις (ITU/IEC), 
εθνικά πρότυπα ή/και προδιαγραφές.

γ) Η δημοσίευση περιλαμβάνει στοιχεία για την πρό-
σβαση των κατασκευαστών σε διεπαφές προγραμμάτων 
εφαρμογής (Αpplication Programming Interfaces, APIsΙ) 
που τυχόν χρησιμοποιούνται για τις προσφερόμενες 
υπηρεσίες. Αναφέρεται ρητά αν για τη χρήση κάποιας 
υπηρεσίας ή λειτουργικότητάς της απαιτείται ειδικό λο-
γισμικό ή λειτουργικό σύστημα, καθώς και η διαδικασία/
μηχανισμός μέσω του οποίου οι κατασκευαστές εξοπλι-
σμού μπορούν να τα εξασφαλίζουν.

δ) Η δημοσίευση περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα 
στοιχεία που στο σύνολό τους, επιτρέπουν στον κατα-
σκευαστή, να κατασκευάσει τερματικός εξοπλισμό ο 
οποίος είναι διαλειτουργικός με τις ανωτέρω υπηρεσίες 
που παρέχονται στο δίκτυο του παρόχου. Εάν απαιτείται 
κρυπτογράφηση τα ανωτέρω στοιχεία περιλαμβάνουν, 
τη μέθοδο για την κρυπτογράφηση. Σε περιπτώσεις που 
για τη σύνδεση στο δίκτυο και τη χρήση μιας υπηρεσίας 
απαιτείται γνωστοποίηση και χρήση κωδικών πρόσβα-
σης ή άλλων απαραίτητων κωδικών παραμετροποίησης, 
δημοσιεύεται και η σχετική διαδικασία που ακολουθείται.

ε) Οι διεπαφές δημοσιεύονται τρεις (3) μήνες πριν από 
τον χρόνο έναρξης παροχής της υπηρεσίας. Κάθε τροπο-
ποίηση ή απόσυρση υφιστάμενης διεπαφής δημοσιεύε-
ται τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την εφαρμογή της 
τροποποίησης/απόσυρσης. Τροποποίηση/απόσυρση 
υφιστάμενων διεπαφών δεν συνιστούν εύλογο λόγο 
καταγγελίας της Σύμβασης.

στ) Εάν σύμφωνα με τα πρότυπα, για την παροχή υπη-
ρεσίας, απαιτούνται πληροφορίες από τον συνδρομητή 

για τον τερματικό εξοπλισμό που χρησιμοποιεί, ο πάρο-
χος πρέπει να δημοσιεύσει την διαδικασία που ακολου-
θεί για να αποκτήσει αυτήν την πληροφορία από τον 
συνδρομητή και να χρησιμοποιήσει αυτά τα δεδομένα 
για την έγκαιρη παροχή της υπηρεσίας.

1.7.2 Προστασία του δημοσίου δικτύου ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών σε περιπτώσεις χρήσης τερματικού εξοπλι-
σμού επιλογής του χρήστη

α) Ο πάροχος δύναται να αρνείται τη σύνδεση, είτε 
να αποσυνδέει, είτε να παύει την παροχή μέρους ή του 
συνόλου των υπηρεσιών εφόσον τερματικός εξοπλισμός 
αποδεδειγμένα δημιουργεί βλάβες στο δημόσιο δίκτυο 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών επηρεάζοντας άλλους χρή-
στες κατά τη λειτουργία της. Σε έκτακτες περιπτώσεις, 
ο πάροχος δύναται να αποσυνδέει τερματικό εξοπλισμό 
εφόσον υπάρχει ανάγκη για την προστασία του δικτύου 
υπό την προϋπόθεση ότι όπου είναι τεχνικά εφικτό πα-
ρέχεται στο χρήστη εναλλακτική δυνατότητα. Σε κάθε 
περίπτωση ο πάροχος ενημερώνει τον τελικό χρήστη 
για την διακοπή εντός μιας (1) εργάσιμης ημέρας από 
τη διακοπή, υποδεικνύοντας τον λόγο διακοπής, και τα 
προτεινόμενα βήματα για την ανάκτηση της υπηρεσίας.

β) Ο πάροχος δεν φέρει ευθύνη για την εγκατάσταση, 
συντήρηση, ενεργοποίηση του τερματικού εξοπλισμού 
και την άρση τυχόν δυσλειτουργίας της υπηρεσίας σε 
περίπτωση που ο τερματικός εξοπλισμός που έχει επι-
λέξει και χρησιμοποιεί ο συνδρομητής αποδεδειγμένα 
δημιουργεί προβλήματα στο δίκτυο του παρόχου. Τυχόν 
μη συμμόρφωση του συνδρομητή μπορεί να επιφέρει 
προσωρινή διακοπή της υπηρεσίας για όσο υφίσταται το 
πρόβλημα ή οριστική διακοπή (καταγγελία σύμβασης) 
εφόσον ο συνδρομητής δεν συμμορφώνεται. Βλάβη που 
οφείλεται σε χρήση τερματικού εξοπλισμού που αποδε-
δειγμένα δημιουργεί προβλήματα στο δίκτυο του παρό-
χου δε συνιστά εύλογο λόγο καταγγελίας της σύμβασης 
από τον συνδρομητή.

γ) Κατά τη διερεύνηση της βλάβης σε υπηρεσία συν-
δρομητή που χρησιμοποιεί τερματικό εξοπλισμό της 
επιλογής του, ο πάροχος δύναται να πραγματοποιήσει 
ή να ζητήσει από τον συνδρομητή να πραγματοποιήσει 
έλεγχο στο σημείο τερματισμού δικτύου συνδέοντας 
προσωρινά για τον σκοπό της βλαβοδιαχείρισης εξο-
πλισμό που προσφέρει και είναι αποδεδειγμένα λειτουρ-
γικός.

δ) Εάν ο συνδρομητής χρησιμοποιεί τερματικό εξο-
πλισμό δικής του επιλογής ο πάροχος δεν ευθύνεται 
σε περίπτωση που ο συνδρομητής απενεργοποιήσει 
ρυθμίσεις αναγκαίες για την ορθή λειτουργία των υπη-
ρεσιών ή παρέμβει στην ορισθείσα από τον πάροχο πο-
λιτική προστασίας ή παραμελήσει τη συντήρηση των 
αναβαθμίσεων του λογισμικού του τερματικού εξοπλι-
σμού, εκθέτοντας τον τερματικό εξοπλισμό του σε κενά 
ασφαλείας που ενδέχεται να προκαλέσουν απώλεια προ-
σωπικών δεδομένων ή παραβίαση του απορρήτου των 
επικοινωνιών του ή απάτη εις βάρος του.

ε) Στην περίπτωση που για τον σκοπό παροχής υπηρε-
σίας σε τερματικό εξοπλισμό επιλογής του χρήστη, κοι-
νοποιηθούν από τον πάροχο στον συνδρομητή πληρο-
φορίες, κωδικοί πρόσβασης ή άλλοι απαραίτητοι κωδικοί 
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παραμετροποίησης (keys/credentials), τότε ο συνδρο-
μητής αναλαμβάνει την ευθύνη για συμβάντα τυχαίας ή 
αθέμιτης πρόσβασης στον τερματικό εξοπλισμό του, για 
τυχόν κακή χρήση των υπηρεσιών του από τον ίδιο ή μη 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, για την εκτέλεση κακόβου-
λου λογισμικού και για την πρόκληση ζημιάς στο δίκτυο, 
με την επιφύλαξη ενδεχόμενης ευθύνης του παρόχου ως 
προς την τήρηση υποχρεώσεων που τυχόν απορρέουν 
από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

1.7.3 Παροχή Τερματικού Εξοπλισμού από τον πάροχο
α) O πάροχος δύναται να χορηγεί τερματικό εξοπλι-

σμό, πλήρως συμβατό με το δίκτυο και την υπηρεσία 
που προσφέρει, ανεξάρτητα της χρήσης του ή όχι από 
τον συνδρομητή.

β) Οι δημοσιευμένες διεπαφές και προδιαγραφές για 
τον τερματικό εξοπλισμό που επιλέγει ο χρήστης δεν 
πρέπει να περιλαμβάνουν περισσότερες απαιτήσεις από 
τον τερματικό εξοπλισμό που δύναται να προσφέρει ο 
πάροχος.

1.7.4 Λοιπές διατάξεις προμήθειας τερματικού εξο-
πλισμού

Ο πάροχος δεν επιτρέπεται να περιορίζει την ελευθε-
ρία επιλογής τερματικού εξοπλισμού του τελικού χρή-
στη, εκδίδοντας περιοριστικές λίστες με συγκεκριμένο 
τερματικό εξοπλισμό που δύναται να συνδεθεί στο δί-
κτυό του (white-lists).

Β. 1. H EETT, εντός δύο μηνών από την θέση σε ισχύ 
της παρούσας:

α) Προσαρμόζει τις υφιστάμενες δηλώσεις καταχώ-
ρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και δη-
μοσιεύει τις πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 12 

της ΕΕΤΤ υπ΄αρ. 991/4/17-5-2021 «Κανονισμός Γενικών 
Αδειών» στον ιστότοπο της.

β) Ενημερώνει, μέσω του ΜΕΑ, τα εγγεγραμμένα στο 
μητρώο παρόχων ή και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επι-
κοινωνιών νομικά ή φυσικά πρόσωπα για τις ανωτέρω 
ενέργειες. Οι ανωτέρω, εντός μηνός από την δημοσίευση 
των πληροφοριών, μπορούν να ζητήσουν διορθώσεις, 
υποβάλλοντας δήλωση καταχώρησης, χωρίς την κατα-
βολή οποιουδήποτε διοικητικού τέλος.

2. Οι νέες υπηρεσίες S002, S004 θα δηλωθούν στους 
παρόχους που τους έχει εκχωρηθεί από την ΕΕΤΤ φάσμα 
ραδιοσυχνοτήτων για κινητή υπηρεσία ή λειτουργούν 
ως εικονικοί πάροχοι κινητής τηλεφωνίας βάσει συμ-
φωνίας που έχουν συνάψει με πάροχο στον οποίο έχει 
εκχωρηθεί από την ΕΕΤΤ φάσμα ραδιοσυχνοτήτων για 
κινητή υπηρεσία.

3. Η νέα υπηρεσία N007 θα δηλωθεί στους παρόχους 
που τους έχει εκχωρηθεί από την ΕΕΤΤ φάσμα ραδιοσυ-
χνοτήτων στην ζώνη 410 - 430 MHz.

4. H νέα υπηρεσία N004 θα δηλωθεί στους παρόχους 
με αριθμό μητρώου ΕΕΤΤ ΑΜ: 95-001/(ΟΤΕ), 22-010/
(Hellenic Openfiber), 92-001/(Vodafone), 97-004/(Nova) 
και 01- 287/(TI Sparkle Greece).

5. H νέα υπηρεσία S013 θα δηλωθεί στους παρόχους 
με αριθμό μητρώου ΕΕΤΤ ΑΜ: 95-001/(ΟΤΕ), 02-029/
(OTEGLOBE), 92-001/(Vodafone), 01-004/(WIND) και 
08- 388/(MODULUS).

6. Η αντιστοίχιση του συνόλου των κωδικών δραστη-
ριοτήτων παροχής δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρο-
νικών επικοινωνιών, που προβλέπονταν στην Απόφαση 
ΕΕΤΤ υπ΄αρ. 991/4/17-5-2021 «Κανονισμός Γενικών Αδει-
ών» θα γίνει σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ70532 Τεύχος B’ 6769/28.12.2022



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 70533Τεύχος B’ 6769/28.12.2022

Γ. Ορίζει την έναρξη ισχύος της παρούσας από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με εξαίρεση 
το σημείο 4 του μέρους Α, το οποίο να τίθεται σε ισχύ την 1/10/2023.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 5 Δεκεμβρίου 2022

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ   
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*02067692812220008*

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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