
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.700/244/26704/ 
Σ.366/26-06-2012 απόφασης του Υπουργού Εθνι-
κής Άμυνας «Παροχή δικαιώματος δωρεάν εξω-
νοσοκομειακής και νοσοκομειακής περίθαλψης 
στους μόνιμους κατοίκους των Νήσων Καστελόρι-
ζο, Γαύδο, Αγαθονήσι από τα Στρατιωτικά Νοσοκο-
μεία» (Β’ 2056).

2 Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Εξωτερικών.

3 Τροποποίηση των εδαφίων (α) και (β) του Παραρ-
τήματος Ε της υπό στοιχεία ΑΠ 276/49/14-2-2003 
απόφασης της ΕΕΤΤ «Κανονισμός Καθορισμού 
των Τελών Χρήσης του Φάσματος και των Τελών 
Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων» (Β’ 256).

4 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΑΠ 709/79/ 
06-03-2014 απόφασης της ΕΕΤΤ «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων της Ολομέλειας της Εθνικής Επι-
τροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) 
στον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους και Προϊστα-
μένους οργανικών μονάδων της ΕΕΤΤ» (Β’ 797).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Φ.700/7/500948/Σ.118 (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.700/244/26704/ 

Σ.366/26-06-2012 απόφασης του Υπουργού Εθνι-

κής Άμυνας «Παροχή δικαιώματος δωρεάν εξω-

νοσοκομειακής και νοσοκομειακής περίθαλψης 

στους μόνιμους κατοίκους των Νήσων Καστελό-

ριζο, Γαύδο, Αγαθονήσι από τα Στρατιωτικά Νο-

σοκομεία» (Β’ 2056). 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 4 του άρθρου 55 του ν.δ. 721/1970 «Περί 

οικονομικής μερίμνης και λογιστικού των Ενόπλων Δυ-
νάμεων» (Α’ 251).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 

Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

3. Την υπ’ αρ. 102627/22-09-2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, 
Νικόλαο Χαρδαλιά» (Β’ 4396).

4. Την υπ’ αρ. 36/2023 εισήγηση του Προϊσταμένου 
των Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας, από την οποία προκύπτει ότι από τις διατάξεις 
της παρούσης και σύμφωνα με την υπ’ αρ. 9/20.01.2023 
βεβαίωση του ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΟΕΠΝ δεν προκαλείται πρόσθε-
τη επιβάρυνση σε βάρος του προϋπολογισμού ΓΕΝ (ΕΦ: 
1011.203.0000000) τόσο για το τρέχον οικονομικό έτος, 
όσο και για τα επόμενα έτη (2024-2025) του ισχύοντος 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγι-
κής (ΜΠΔΣ) 2022-2025, του ν.4813/2021 και συνεπώς δεν 
επηρεάζονται τα ανώτατα δεσμευτικά όρια πιστώσεων 
αυτού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση του άρθρου 1 της υπό στοιχεία 
Φ.700/244/26704/Σ.366/26-06-2012 απόφασης 
Υπουργού Εθνικής Άμυνας

Το άρθρο 1 της υπό στοιχεία Φ.700/244/26704
/Σ.366/26-06-2012 απόφασης του Υπουργού Εθνικής 
Άμυνας, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 1
Υγειονομική Περίθαλψη

Παρέχεται το δικαίωμα της δωρεάν εξωνοσοκομειακής 
και νοσοκομειακής περίθαλψης στους μόνιμους κατοί-
κους των Νήσων Καστελόριζο, Γαύδος, Αγαθονήσι από 
τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία ως εξής:

α) Από το 401 ΓΣΝΑ για τους μόνιμους κατοίκους της 
Νήσου Καστελόριζου. 

β) Από το ΝΝΑ και το ΝΝΚ για τους μόνιμους κατοίκους 
της Νήσου Γαύδου. 

γ) Από το 251 ΓΝΑ για τους μόνιμους κατοίκους της 
Νήσου Αγαθονησίου».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2023

Ο Υφυπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ

Ι

    Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./43/2222 (2)
Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Εξωτε-

ρικών. 

 O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4813/2021 «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσι-

ονομικής Στρατηγικής 2022-2025» (Α’ 111), την παρ. 21 
του άρθρου ενάτου του ν. 4057/2012 (Α’ 54) και την 
παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α’ 40).

2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119), το π.δ. 84/2019 
«Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδι-
κών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουρ-
γείων» (Α’ 123) και το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

3. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/ 
01-3-2011(Β’ 323) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτε-
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραιοτή-
των των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

4. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./104/13657/ 
16-7-2020 εγκριτική απόφαση, τις υπ’ αρ. 42/30-9-2020 και 
υπ’ αρ.  50/4-11-2021 Πράξεις του Υπουργικού Συμβουλίου.

5. Το υπό στοιχεία Π23ΑΣΕΠ-8041/8-2-2023 αίτημα 
του Υπουργείου Εξωτερικών.

6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που 
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 1 
του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (Α’ 6).

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

Την κατανομή είκοσι τριών (23) ατόμων, σε κενές 
οργανικές θέσεις, του κλάδου Επικοινωνιών και Πλη-
ροφορικής (δεκαοκτώ (18) ατόμων Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης και πέντε (5) ατόμων Τεχνολογικής Εκπαί-
δευσης) βάσει του οριστικού πίνακα διοριστέων που 
δημοσιεύθηκε στο (Γ’ 265/2023) και κυρώθηκε με την 
υπό στοιχεία Π15-6005/31-1-2023 απόφαση του ΣΤ-Α’ 
Γενικού Διευθυντή Προσωπικού και Διοικητικής Οργά-
νωσης του Υπουργείου Εξωτερικών, κατόπιν έκδοσης της 
υπό στοιχεία Π15-36808/2022 Προκήρυξης (ΑΣΕΠ 53).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2023

Ο Υπουργός

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ 

   Αριθμ. 1064/1 (3)
Τροποποίηση των εδαφίων (α) και (β) του Παραρ-

τήματος Ε της υπό στοιχεία ΑΠ 276/49/14-2-2003 

απόφασης της ΕΕΤΤ «Κανονισμός Καθορισμού 

των Τελών Χρήσης του Φάσματος και των Τελών 

Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων» (Β’ 256).

  Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

  Έχοντας 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 στην Ελληνική Νομο-
θεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 184) και ιδίως τα στοιχεία ιζ, ιη και ιθ της παρ. 2 του 
άρθρου 113, την παρ. 12 του άρθρου 115 και τα άρθρα 
121, 127 έως 129, 131, 138, 153 έως 163 και το Παράρ-
τημα Ι παρ. Δ αυτού.

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

3. Τον ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 167) και ιδίως το Κεφάλαιο Α’ του μέρους ΙΑ’.

4. Το π.δ. 98/2017 «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομο-
θεσίας προς την Οδηγία 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 
2014 (EE L 153/22.05.2014) σχετικά με τη διαθεσιμότη-
τα ραδιεξοπλισμού στην αγορά και την κατάργηση της 
Οδηγίας 1999/5/ΕΚ» (Α’ 139).

5. Την υπό στοιχεία 93/Φ211/26-02-2019 κοινή από-
φαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Ψηφιακής Δι-
ακυβέρνησης «Έγκριση Εθνικού Κανονισμού Κατανομής 
Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ)» (Β’ 751).

6. Tην υπό στοιχεία ΑΠ 375/10/16-2-2006 απόφαση 
της EETT «Κανονισμός Διαδικασίας Δημόσιας Διαβού-
λευσης» (Β’ 314).

7. Tην υπό στοιχεία ΑΠ 991/4/17-5-2021 απόφαση της 
ΕΕΤΤ «Κανονισμός Γενικών Αδειών» (Β’ 2265).

8. Tην υπό στοιχεία ΑΠ 860/2/23-07-2018 απόφαση της 
ΕΕΤΤ «Κανονισμός Χρήσης και Χορήγησης Δικαιωμάτων 
Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων υπό Καθεστώς Γενικής Άδειας 
για την Παροχή Δικτύων ή/και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών» (Β’ 3919).

9. Tην υπό στοιχεία ΑΠ 1004/2/30-08-2021 απόφαση 
της ΕΕΤΤ «Κανονισμός Όρων Χρήσης Ραδιοφάσματος» 
(Β’ 4471).

10. Tην υπό στοιχεία ΑΠ 276/49/14-2-2003 απόφαση 
της ΕΕΤΤ «Κανονισμός Καθορισμού των Τελών Χρήσης 
του Φάσματος και των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνο-
τήτων» (Β’ 256).

11. Tην υπό στοιχεία ΑΠ 1064/2/06-02-2023 απόφαση 
της ΕΕΤΤ «Έγκριση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβού-
λευσης για την Τροποποίηση του Κανονισμού Καθορι-
σμού των Τελών Χρήσης του Φάσματος και των Τελών 
Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων αναφορικά με τα Δικαι-
ώματα Χρήσης Ραδιοφάσματος σε Προσωρινή Βάση».

12. Το γεγονός ότι σε συνέχεια εκδόσεως του 
ν. 4727/2020 ο όρος «Χρήση Ραδιοσυχνοτήτων» αντι-
καθίσταται με τον όρο «Χρήση Ραδιοφάσματος».
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13. Το γεγονός ότι από τη διάταξη της παρούσας από-
φασης δεν επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός της ΕΕΤΤ 
ούτε ο κρατικός προϋπολογισμός.

14. Την υπ’ αρ. 36600/31-01-2023 εισήγηση της Διεύ-
θυνσης Φάσματος της ΕΕΤΤ και την αντίστοιχη προφο-
ρική εισήγηση του Αντιπροέδρου Ηλεκτρονικών Επικοι-
νωνιών της ΕΕΤΤ, αποφασίζει:

1. Τροποποιεί την υπό στοιχεία ΑΠ 276/49/14-2-2003 
(Β’ 256) απόφαση της ΕΕΤΤ, όπως ισχύει, ως ακολού-
θως:

«Τα εδάφια α’ και β’ του Παραρτήματος Ε τροποποι-
ούνται ως εξής:

(α) Στις περιπτώσεις πειραματικών σταθμών και σταθ-
μών που λειτουργούν σε Προσωρινή Βάση, για Σταθερή 
και Κινητή υπηρεσία συμπεριλαμβανομένων των Ειδικών 
Ραδιοδικτύων, το τέλος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων κα-
ταβάλλεται άμεσα μετά από ειδοποίηση πληρωμής της 
ΕΕΤΤ και ορίζεται ανά συχνότητα και ανά Θέση στα 60 
ευρώ εφεξής, τις πρώτες δύο (2) ημέρες και εν συνεχεία 
10 ευρώ ανά ημέρα με μέγιστη χρέωση 300 ευρώ για 
έως δύο (2) μήνες. Ο ως άνω υπολογισμός των τελών 
εφαρμόζεται και στην περίπτωση της άπαξ ανανέωσης 
των συγκεκριμένων Δικαιωμάτων για χρονικό διάστημα 
έως και δύο μήνες και όχι πέραν αυτής.

(β) Για Επίγειους Δορυφορικούς Σταθμούς που λει-
τουργούν σε Προσωρινή Βάση, το τέλος χρήσης ραδιο-
συχνοτήτων καταβάλλεται άμεσα μετά από ειδοποίηση 
πληρωμής της ΕΕΤΤ και ορίζεται ανά Θέση στα 115 ευρώ 
για τις πρώτες δύο (2) ημέρες και εν συνεχεία 20 ευρώ 
ανά ημέρα με μέγιστη χρέωση 1000 ευρώ εφεξής έως 
δύο (2) μήνες. Ο ως άνω υπολογισμός των τελών εφαρ-
μόζεται και στην περίπτωση της άπαξ ανανέωσης των 
συγκεκριμένων Δικαιωμάτων για χρονικό διάστημα έως 
και δύο μήνες και όχι πέραν αυτής».

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 6 Φεβρουαρίου 2023

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ

Ι

    Αριθμ. 1064/3 (4)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΑΠ 709/79/ 

06-03-2014 απόφασης της ΕΕΤΤ «Μεταβίβαση αρ-

μοδιοτήτων της Ολομέλειας της Εθνικής Επιτρο-

πής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) 

στον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους και Προϊστα-

μένους οργανικών μονάδων της ΕΕΤΤ» (Β’ 797).

  Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

  Έχοντας 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 στην Ελληνική Νομο-
θεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 184) και ιδίως τα στοιχεία ιζ, ιη και ιθ της παρ. 2 του 
άρθρου 113, την παρ. 12  του άρθρου 115 και τα άρθρα 
121, 127 έως 129, 131, 138, 153 έως 163 και το Παράρ-
τημα Ι παρ. Δ αυτού.

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

3. Tην υπό στοιχεία ΑΠ 991/4/17-5-2021 απόφαση της 
ΕΕΤΤ «Κανονισμός Γενικών Αδειών» (Β’ 2265).

4. Tην υπό στοιχεία ΑΠ 860/2/23-07-2018 απόφαση της 
ΕΕΤΤ «Κανονισμός Χρήσης και Χορήγησης Δικαιωμάτων 
Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων υπό Καθεστώς Γενικής Άδειας 
για την Παροχή Δικτύων ή/και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών» (Β’ 3919).

5. Την υπό στοιχεία ΑΠ 709/79/06-03-2014 απόφαση 
της ΕΕΤΤ «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Ολομέλειας 
της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρο-
μείων (ΕΕΤΤ) στον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους και 
Προϊσταμένους οργανικών μονάδων της ΕΕΤΤ» (Β’ 797).

6. Το γεγονός ότι σε συνέχεια εκδόσεως του 
ν. 4727/2020 ο όρος «Χρήση Ραδιοσυχνοτήτων» αντι-
καθίσταται με τον όρο «Χρήση Ραδιοφάσματος».

7. Την υπ’ αρ. 36602/31-01-2023 εισήγηση της Διεύθυν-
σης Φάσματος της ΕΕΤΤ και την αντίστοιχη προφορική 
εισήγηση του Αντιπροέδρου Ηλεκτρονικών Επικοινωνι-
ών της ΕΕΤΤ, αποφασίζει:

1. Την τροποποίηση της ανωτέρω υπό (5) απόφασης 
της ΕΕΤΤ, όπως ισχύει τροποποιηθείσα, ως ακολούθως:

Η παρ. 2 του άρθρου 5 (Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Φάσματος της ΕΕΤΤ) 
να τροποποιηθεί ως εξής:

«Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Φάσματος, όταν 
απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο αρμόδιος για τον 
τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών Αντιπρόεδρος 
της ΕΕΤΤ.

Ειδικά για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδι-
οφάσματος σε προσωρινή βάση [άρθρο 7, παρ. 3 της 
απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 860/2/23-07-2018 (Β’ 3919)], και 
μόνο για έκτακτα γεγονότα, τον Προϊστάμενο της Διεύ-
θυνσης Φάσματος, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, δύναται 
να αναπληρώνει και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Δια-
χείρισης Φάσματος ή ο ασκών, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, τα καθήκοντα του Αναπληρωτή Προϊσταμένου 
του Τμήματος Διαχείρισης Φάσματος».

2. Τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Τον ορισμό έναρξης ισχύος της παρούσας απόφα-
σης από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 6 Φεβρουαρίου 2023

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ     
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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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