
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση Αστυνομικού Σταθμού Κρατικού Αερολι-
μένα Ιωαννίνων.

2 Τρόπος κατανομής εσόδων από πλειστηριασμούς 
δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για 
το έτος 2019.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 7001/2/1488-ιστ΄  (1)
   Ίδρυση Αστυνομικού Σταθμού Κρατικού Αερο-

λιμένα Ιωαννίνων.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 4 του ν. 1481/1984 

«Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152), 
όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 
παρ. 1 του ν. 1590/1986 (Α΄ 49).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000 
«Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τά-
ξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 41).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 1 του ν. 4249/2014 
«Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυρο-
σβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολι-
τικής Προστασίας, αναβάθμιση υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και 
ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 73).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κωδι-
κοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

5. Την αριθμ. 8000/1/2018/59-β΄ από 28-7-2018 Εισή-
γηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού.

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

Άρθρο 1 
Ίδρυση - Έδρα - Υπαγωγή

Ιδρύεται Αστυνομικός Σταθμός Κρατικού Αερολιμένα 
Ιωαννίνων με έδρα το χώρο των εγκαταστάσεων του 
Κρατικού Αερολιμένα Ιωαννίνων, ο οποίος υπάγεται δι-
οικητικά στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ιωαννίνων της 
Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων.

Άρθρο 2 
Αρμοδιότητες

1. Ο Αστυνομικός Σταθμός Κρατικού Αερολιμένα Ιω-
αννίνων ασκεί στην περιοχή δικαιοδοσίας του το σύνολο 
των αστυνομικών αρμοδιοτήτων, όπως αυτές καθορί-
ζονται με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 105 του 
π.δ. 7/2017 (Α΄ 14), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 
παρ. 28 του άρθρου 1 του π.δ. 46/2018, μεταξύ των 
οποίων περιλαμβάνεται ο έλεγχος της νόμιμης διακί-
νησης ημεδαπών και αλλοδαπών και η εφαρμογή της 
νομοθεσίας περί προστασίας του εθνικού νομίσματος 
και συναλλάγματος.

2. Η τοπική του αρμοδιότητα ταυτίζεται με τον περι-
φραγμένο και οριοθετημένο χώρο των εγκαταστάσεων 
του Κρατικού Αερολιμένα Ιωαννίνων περιοριζόμενης, 
αντιστοίχως, της τοπικής αρμοδιότητας της Υποδιεύθυν-
σης Ασφάλειας Ιωαννίνων, του Αστυνομικού Τμήματος 
Ιωαννίνων και του Τμήματος Τροχαίας Ιωαννίνων.

Άρθρο 3 
Έναρξη ισχύος

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2020

Ο Υπουργός
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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    Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/15474/339 (2) 
Τρόπος κατανομής εσόδων από πλειστηρια-

σμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμο-

κηπίου για το έτος 2019. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

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 
λοιπές διατάξεις» (Α΄ 129), όπως ισχύει και ειδικότερα 
το άρθρο 25 αυτού.

2. Τον ν. 3851/2010... (Α΄ 85) και ειδικότερα το άρθρο 
7 αυτού.

3. Τον ν. 3889/2010... (Α΄ 182) και ειδικότερα το άρθρο 
30 αυτού, καθώς και το άρθρο 3 αυτού, όπως οι παρ. 3 
και 4 τροποποιήθηκαν με το άρθρο 36 του ν. 4599/2019 
(Α΄ 40).

4. 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), όπως ισχύει.

5. Τον ν. 4277/2014 «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας 
Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 156), όπως ισχύει και 
ιδίως το άρθρο 47 αυτού.

6. Τον ν. 4062/2012 «Αξιοποίηση του πρώην Αεροδρο-
μίου Ελληνικού -Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ - Προώθηση της 
χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση 
Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) - Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίμων 
και Βιορευστών (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)» 
(Α΄ 70).

7. Τον ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στε-
λεχών Δημόσιας Διοίκησης, Βαθμολογική Διάρθρωση 
θέσεων, Συστήματα Αξιολόγησης, Προαγωγών και Επι-
λογής Προϊσταμένων» (Α΄ 33 ) και ειδικότερα το άρθρο 
50 αυτού.

8. Toν v. 4409/2016 «Πλαίσιο για την ασφάλεια στις 
υπεράκτιες εργασίες...» (Α΄ 136) και ειδικότερα το άρθρο 
47 αυτού.

9. Τον ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της 
Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών 
Μεταρρυθμίσεων...» (Α΄ 105) και ειδικότερα το άρθρο 
40 αυτού. Το ν. 4585/2018 «Επείγουσες ρυθμίσεις του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας...» (Α΄ 216) και 
ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού.

10. Τον ν. 4608/2019 «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπε-
ζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 66).

11. Την Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχε-
τικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και 
την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου 
(ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 32), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

12. Την αριθμ. 181478/965/2017 κοινή υπουργική 
απόφαση«Τροποποίηση και κωδικοποίηση της αριθμ. 
Η.Π. 54409/2632/2004 κοινής υπουργικής απόφασης 

«Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερ-
μοκηπίου σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 
2003/87/ΕΚ "σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπο-
ρίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός 
της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/
ΕΚ του Συμβουλίου" του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρί-
ου 2003 και άλλες διατάξεις», (Β΄1931) όπως αυτή έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει» (Β΄ 3763).

13. Την αριθμ. ΑΠΕΗΛ/οικ.21906/2014 (Β΄ 3304) κοινή 
υπουργική απόφαση «Ενίσχυση για επιχειρήσεις τομέων 
και υποτομέων που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο 
διαρροής άνθρακα, λόγω του κόστους δικαιωμάτων του 
συστήματος ...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

14. Τη βασική αρχή του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δι-
καίου ενάντια στη κλιματική αλλαγή δηλαδή την αρχή 
της κοινής αλλά διαφοροποιημένης ευθύνης ("Principle 
of Common but Differentiated Responsibility") την οποία 
καθιέρωσε το πρωτόκολλο του Κιότο.

15. Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρ. 
SWD(2012) 130 και 131 τελικό «Κατευθυντήριες γραμμές 
για ορισμένα μέτρα κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο 
του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερί-
ων θερμοκηπίου μετά το 2012», (ΕΕ C 158 της 5.6.2012, 
σ. 4), όπως ισχύει.

16. Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετι-
κά με την τροποποίηση της Ανακοίνωσης της Επιτροπής 
«Κατευθυντήριες γραμμές για ορισμένα μέτρα κρατικής 
ενίσχυσης στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαι-
ωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου μετά το 2012» 
(ΕΕ C 387 της 15.12.2012, σ. 6).

17. Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αριθμ. 
278/2011 «σχετικά με τον καθορισμό ενωσιακών με-
ταβατικών κανόνων για την εναρμονισμένη δωρεάν 
κατανομή δικαιωμάτων εκπομπής κατ΄ εφαρμογή του 
άρθρου 10α της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», (ΕΕ L 130 της 
17.05.2011, σελ. 1).

18. Την αριθμ. 5/2019 γνωμοδότηση της Ρυθμιστικής 
Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) σχετικά με την κατανομή των 
εσόδων από πλειστηριασμούς αδιάθετων δικαιωμάτων 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, για τα ημερολογιακά 
έτη 2018 και 2019.

19. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)» (Α΄ 160), όπως ισχύει.

20. Την αριθμ. 7313/1818/29.11.2016 (Β΄ 3905) κοινή 
υπουργική απόφαση για τη «Σύσταση Ταμείου Χαρτο-
φυλακίου με την επωνυμία "ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ II"».

21. Την αριθμ. 171563/131/21.02.2018 (Β΄ 756) κοινή 
υπουργική απόφαση με τίτλο: «Προκήρυξη του προ-
γράμματος "Εξοικονόμηση κατ΄ οίκον II", που θα υλο-
ποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

22. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση , συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους- Μεταφορά Υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

23. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
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24. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων (Α΄ 123).

25. Την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67409/8288/23.7.2019 
(Β΄ 3107) υπουργική απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεράσιμο 
Θωμά».

26. Το γεγονός ότι επειδή εντός του έτους 2020 προ-
βλέπεται η έναρξη της λειτουργίας των αγορών Ενέργει-
ας του ν. 4425/2016 (Α΄ 185), απαιτείται η ενίσχυση της 
ρευστότητας του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ 
του άρθ. 40 του ν. 2773/1999 και συνακολούθως αυξά-
νεται το ποσοστό των εσόδων των δημοπρασιών ρύπων 
σε 72%.

27. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας, 
δεν προκύπτει δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση ρυθμίζεται ο τρόπος κα-
τανομής των εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμά-
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το έτος 2019, 
σύμφωνα με την παράγραφο Α.2. του άρθρου 25 του 
ν. 3468/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2 
Κατανομή εσόδων

Τα έσοδα από τους πλειστηριασμούς των δικαιωμά-
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατανέμονται ως 
ακολούθως για το έτος 2019:

α. Ποσοστό εβδομήντα δύο τοις εκατό (72%) των 
εσόδων αποτελεί πόρο του Ειδικού Λογαριασμού του 
άρθρου 143 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει.

β. Ποσοστό δώδεκα κι οκτώ δέκατα τοις εκατό (12,8%) 
των εσόδων διατίθεται για να καλύψει τις ανάγκες της 
ενίσχυσης για επιχειρήσεις τομέων και υποτομέων που 
εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα, 
όπως προβλέπεται στην ΑΠ/21906/2014 (Β΄ 3304) κοινή 
υπουργική απόφαση. Τυχόν ποσό, το οποίο δεν χρησι-
μοποιείται για τον παραπάνω σκοπό αποτελεί πόρο της 
παραπάνω παραγράφου (α), δηλ. του Ειδικού Λογαρια-
σμού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει.

γ. Ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) των εσόδων διατίθεται 
στο Εθνικό Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης (ΕΤΕΑΠ) για 
χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την βελτίωση 
της ενεργειακής απόδοσης μέσω ανταγωνιστικών διαδι-
κασιών στην τελική κατανάλωση. Τυχόν ποσό που δεν θα 
χρησιμοποιηθεί εντός του έτους μεταφέρεται για χρήση 
στα επόμενα έτη, έως εξαντλήσεώς του.

δ. Ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) των εσόδων διατίθεται 
στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση δράσεων 
για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτή-

των χαμηλού ανθρακικού και περιβαλλοντικού αποτυ-
πώματος, με στόχο την ενίσχυση και σταδιακή διαφο-
ροποίηση των τοπικών οικονομιών και την δημιουργία 
νέων θέσεων εργασίας στις Περιφερειακές Ενότητες 
Κοζάνης, Φλώρινας και στο Δήμο Μεγαλόπολης της Πε-
ριφερειακής Ενότητας Αρκαδίας. Οι δράσεις θα απευθύ-
νονται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις λι-
γνιτικές περιοχές ή και για επιχειρήσεις που επιθυμούν να 
μετεγκατασταθούν στις λιγνιτικές περιοχές. Οι δράσεις 
δύναται να αφορούν και σε συμπράξεις επιχειρήσεων 
με ερευνητικά κέντρα/πανεπιστήμια. Τυχόν ποσό που 
δεν θα χρησιμοποιηθεί εντός του έτους μεταφέρεται για 
χρήση στα επόμενα έτη, έως εξαντλήσεώς του.

ε. Ποσοστό δύο δέκατα τοις εκατό (0,2%) των εσόδων 
διατίθεται στο Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αει-
φόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ) για την αποκλειστική υπο-
στήριξη του έργου της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής 
και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας και ειδικότερα για υλοποίηση 
δράσεων που σχετίζονται με την καλύτερη εφαρμογή 
των διατάξεων της οδηγίας 2003/87/ΕΚ «σχετικά με τη 
θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής 
αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας...» όπως ισχύ-
ει, και των αποφάσεων και κανονισμών της, καθώς και 
δράσεων που αφορούν σε θέματα Κλιματικής Αλλαγής. 
Τυχόν ποσό που δεν θα χρησιμοποιηθεί εντός του έτους 
μεταφέρεται για χρήση στα επόμενα έτη έως εξαντλή-
σεώς του.

στ. Ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) των εσόδων διατίθεται 
στο Υπουργείο ΠΕΝ σε ειδικό λογαριασμό που θα συ-
σταθεί για χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την 
προώθηση της ηλεκτροκίνησης. Τυχόν ποσό που δεν θα 
χρησιμοποιηθεί εντός του έτους μεταφέρεται για χρήση 
στα επόμενα έτη έως εξαντλήσεώς του.

Άρθρο 3
Καταργούμενες διατάξεις

Κάθε διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις της παρού-
σας απόφασης ή ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται 
από αυτήν καταργείται.

Άρθρο 4 
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2020

Ο Υπουργός Ο Υφυπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ   
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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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