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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1179/2021
(Β΄ 3750) απόφασης.

2

Περιορισμός του αριθμού και της διαδικασίας χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων
στην Ζώνη των 410-430 MHz.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Α.1258
(1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1179/2021
(Β΄ 3750) απόφασης.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή
δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 207) και ειδικότερα το άρθρο 289 του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους
Τρίτου του Βιβλίου Πέμπτου αυτού, όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με το άρθρο 75 του ν. 4821/2021 (Α΄ 134)
και το άρθρο 109 του ν. 4850/2021 (Α’ 208).
2. Την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και
της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55),
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020
(Α΄ 76).
3. Την από 30-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας
του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.
4684/2020 (Α΄ 86).
4. Την από 1-5-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο
2 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104).
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5. Τον ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13.4.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ’’Μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις’’ (Α΄ 84) και β) της από 1-5-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου ’’Περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην
κοινωνική και οικονομική κανονικότητα’’ (Α΄ 90) και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 104).
6. Τον ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170) (Κ.Φ.Δ.).
7. Το ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α΄ 90) (Κ.Ε.Δ.Ε.).
8. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).
9. Το π.δ. 16/1989 «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων
Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» (Α΄ 6).
10. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/
23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 4738).
11. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
12. Την υπό στοιχεία Υ2/9-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού
και Υφυπουργών» (Β΄ 2901).
13. Την υπ’ αρ. 339/18-07-2019 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών,
Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).
14. Τον ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 94) και ιδίως το άρθρο 41 αυτού.
15. Την υπ’ αρ. 1/20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις δι-
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ατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την
υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689),
καθώς και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της
θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
16. Την υπό στοιχεία Α. 1179/2021 (Β’ 3750) απόφαση
Υπουργού Οικονομικών.
17. Την ανάγκη προσαρμογής της προθεσμίας υποβολής της αίτησης για την υπαγωγή στη ρύθμιση σύμφωνα
με το άρθρο 289 του ν. 4738/2020, όπως τροποποιήθηκε
διαδοχικά με το άρθρο 75 του ν. 4821/2021 (Α΄ 134) και
το άρθρο 109 του ν. 4850/2021 (Α’ 208).
18. Την από 17-12-2021 εισήγηση του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).
19. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Στην πρώτη παρ. του άρθρου 1 της υπό στοιχεία
Α. 1179/2021 απόφασης Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για την
υπαγωγή στη ρύθμιση των διατάξεων του άρθρου 75
του ν. 4821/2021 (Α΄ 134), το οποίο αντικατέστησε το
άρθρο 289 του ν. 4738/2020 (Α΄ 207), καθώς και ειδικών
θεμάτων και λεπτομερειών εφαρμογής της» (Β’ 3750), η
ημερομηνία «31-12-2021» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «26-01-2022».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2021
Ο Υφυπουργός
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. οικ. 45125 ΕΞ 2021
(2)
Περιορισμός του αριθμού και της διαδικασίας χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στην Ζώνη των 410-430 MHz.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
Ι. Τις διατάξεις:
1. Του ν 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (Α’ 82) και ιδίως το άρθρo 12,
2. των άρθρων 1 - 108, 114, 115, 127, 153, 158, 162
και 163 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),
3. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
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της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
4. του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 2011/85/Ε) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),
5. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),
6. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),
7. του π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργού» (Α’ 142),
8. την υπ’ αρ. 4252/30-08-2021 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 3996),
9. της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018,
για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών (L 321),
10. της υπό στοιχεία 243/2012/EE απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης
Μαρτίου 2012, σχετικά με την καθιέρωση πολυετούς
προγράμματος πολιτικής για το ραδιοφάσμα (L 81).
11. Την υπό στοιχεία 93/Φ.211/26-02-2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Εθνικής Άμυνας «Έγκριση
Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων
(Ε.Κ.Κ.Ζ.Σ.)» (Β’ 751).
12. Την υπ’ αρ. 8412/305/7-2-2002 απόφαση του
Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Περιορισμός
του αριθμού των Ειδικών Αδειών Δημόσιων Ψηφιακών
Κινητών Υπηρεσιών TETRA» (Β΄193).
13. Την υπό στοιχεία ΑΠ 448/198/21-7-2007 απόφαση της ΕΕΤΤ «Προσαρμογή της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ
258/1/11-7-2002 "Χορήγηση στην Εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος (Ο.Τ.Ε.
Α.Ε.)» και το διακριτικό τίτλο «ΟΤΕ Α.Ε.» Ειδικής Άδειας για
την εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση Δημόσιου Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου Κινητών Επικοινωνιών
TETRA και για την παροχή Δημόσιων Ψηφιακών Κινητών
Υπηρεσιών TETRA", στις διατάξεις του ν. 3431/2006» με
την οποία χορηγήθηκε στην εταιρία το φασματικό τμήμα
413.75 - 415.75 ΜHz συζευγμένο με το τμήμα 423.75 425.75 MHz.
14. Την υπό στοιχεία 26660/542/Φ213/28-06-2017
απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Παράταση της Διάρκειας
του Δικαιώματος Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων που χορηγήθηκε στην Εταιρεία με την επωνυμία ’’Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος (Ο.Τ.Ε. Α.Ε.)’’ και το διακριτικό
τίτλο ’’Ο.Τ.Ε. Α.Ε.’’, στην Ζώνη των 410-430 MHz» (Β΄2379).
15. Την υπό στοιχεία ΑΠ 838/7/14-12-2017 απόφαση
της ΕΕΤΤ «Παράταση της διάρκειας του Δικαιώματος
Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων που χορηγήθηκε στην Εταιρεία με την επωνυμία ’’Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της
Ελλάδος (Ο.Τ.Ε. Α.Ε.)’’ και το διακριτικό τίτλο ’’ΟΤΕ Α.Ε.’’ με
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την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 448/198/21-7-2007» με την
οποία το (στοιχείο 13) Δικαίωμα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων παρατάθηκε μέχρι τις 10-7-2020.
16. Την υπό στοιχεία 18067/Φ213/10.07.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παράταση της Διάρκειας
του Δικαιώματος Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων που χορηγήθηκε στην Εταιρεία με την επωνυμία "Οργανισμός
Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος (Ο.Τ.Ε. Α.Ε.)" και το διακριτικό τίτλο "Ο.Τ.Ε. Α.Ε.»", στην Ζώνη των 410-430 MHz»
(Β΄2790), με την οποία δόθηκε παράταση στο Δικαίωμα
Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για χρονικό διάστημα μέχρι
είκοσι τέσσερις (24) μήνες.
17. Την υπό στοιχεία της ΕΕΤΤ ΑΠ 949/1/27-7-2020
απόφαση «Παράταση της διάρκειας του Δικαιώματος
Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων που χορηγήθηκε στην Εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της
Ελλάδος (Ο.Τ.Ε. Α.Ε.)» και το διακριτικό τίτλο «ΟΤΕ Α.Ε.»
με την υπό στοιχεία της ΕΕΤΤ ΑΠ 448/198/21-7-2007
απόφαση, η διάρκεια του οποίου παρατάθηκε με την
υπό στοιχεία της ΕΕΤΤ 838/7/14-12-2017» απόφαση, η
οποία λήγει 10-7-2022.
18. Την υπό στοιχεία της ΕΕΤΤ ΑΠ 920/7/23-12-2019
απόφαση «Κείμενο Δημόσιας Διαβούλευσης Αναφορικά
με τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων
στη ζώνη 410- 430MHz.
ΙΙ. Την υπό στοιχεία της ΕΕΤΤ με ΑΠ 1011/1/18-10-2021
απόφαση, (Α.Π.: 38729 ΕΙ 2021/01-11-2021 ΥΨηΔ), «Εισήγηση προς τον Υπουργό Επικρατείας για τον περιορισμό
του αριθμού των δικαιωμάτων στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων των 410-430 MHz».
III. Το υπό στοιχεία 8474/Φ.960/10-12-2021 (Α.Π.: ΕΜΠ
65/14-12-2021 ΥΨηΔ) εμπιστευτικό έγγραφο της ΕΕΤΤ
«Απαντήσεις δημόσιας διαβούλευσης αναφορικά με το
σχέδιο τεύχους προκήρυξης για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος στη ζώνη 410-430 ΜΗz.
IV. Επειδή υφίσταται ανάγκη διαρκούς και εύρυθμης
λειτουργίας του τηλεπικοινωνιακού Δικτύου Κινητών
Υπηρεσιών TETRA.
V. Επειδή το φάσμα ραδιοσυχνοτήτων αποτελεί σπάνιο πόρο και η χορήγησή του για χρήση πρέπει να εξασφαλίζει βιώσιμα δίκτυα και επαρκή ανταγωνισμό, με
σκοπό την παροχή καινοτόμων δικτύων και υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στους πολίτες.
VI. Την υπό στοιχεία Α.Π. 44707 ΕΞ 2021/ΥΨηΔ
16-12-2021 εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων του
τμήματος τακτικού προϋπολογισμού της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
VII. Tο γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
1. Τον περιορισμό των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη συχνοτήτων 410-430 MHz σε δύο (2)
δικαιώματα χρήσης πανελλαδικής εμβέλειας.
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2. Το προς διάθεση φάσμα χωρίζεται σε μέχρι δύο (2)
ζεύγη φασματικών τμημάτων, έκαστο εύρους 2x2 MHz
πανελλαδικής εμβέλειας, τα οποία χωροθετούνται κατ’
αναλογία ώστε το ένα μέρος των ζευγών να είναι στο
εύρος συχνοτήτων 411.75-415.75 MHz και το άλλο μέρος των ζευγών να είναι στο εύρος συχνοτήτων 421.75425.75 MHz. Κάθε δικαίωμα περιλαμβάνει τουλάχιστον
ένα ζεύγος. Η φασματική διαπόσταση των συχνοτήτων
κάθε ζεύγους είναι 10MHz. Το τμήμα που βρίσκεται στη
φασματική περιοχή υφιστάμενου δικαιώματος χορηγείται με ημερομηνία έναρξης της χρήσης του μετά τη λήξη
του υφιστάμενου δικαιώματος.
3. Το μέγιστο φασματικό εύρος ανά δικαίωμα ορίζεται
από την ΕΕΤΤ.
4. Όλα τα δικαιώματα στη ζώνη που δημοπρατούνται
με την ίδια διαγωνιστική διαδικασία, πρέπει να λήγουν
την ίδια ημερομηνία.
5. Η χρονική διάρκεια του φασματικού τμήματος που
βρίσκεται στην περιοχή του υφιστάμενου δικαιώματος
χρήσης καθορίζεται στα δεκαπέντε (15) έτη, ενώ το φασματικό τμήμα που είναι άμεσα διαθέσιμο χορηγείται
για χρονική διάρκεια τέτοια ώστε όλα τα δικαιώματα
στη ζώνη να λήγουν ταυτόχρονα.
6. Με αίτημα των παρόχων προς την ΕΕΤΤ, τα δικαιώματα δύναται να παραταθούν για άλλα πέντε (5) χρόνια,
με τίμημα που ορίζει η ΕΕΤΤ.
7. Νέα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη
ζώνη των 410-430 MHz, χορηγούνται με τη διαδικασία της ανοικτής δημοπρασίας, τηρουμένων σε κάθε
περίπτωση των αρχών της ισότητας, της αμεροληψίας,
της διαφάνειας, της αναλογικότητας, της προστασίας
του ανταγωνισμού και της αποφυγής στρέβλωσης της
αγοράς. Οι ειδικότεροι όροι της διαδικασίας για τη χορήγηση των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων , οι
επιμέρους εφαρμοστικές διαδικασίες και οι όροι χρήσης
των ραδιοσυχνοτήτων, θα προσδιορισθούν περαιτέρω
από την ΕΕΤΤ, στη σχετική προκήρυξη της διαδικασίας
χορήγησης των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων.
8. Το υφιστάμενο δικαίωμα στη ζώνη 410-430 MHz
(στοιχείο 5 του αποφασιστικού μέρους), παραμένει σε
ισχύ μέχρι τη λήξη του.
9. Η υπ’ αρ 8412/305/7-2-2002 ανωτέρω (στοιχείο 12)
απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
«Περιορισμός του αριθμού των Ειδικών Αδειών Δημόσιων Ψηφιακών Κινητών Υπηρεσιών TETRA» (Β΄ 193)
καταργείται.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2021
Ο Υφυπουργός
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 6094/22.12.2021

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, 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 Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

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)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02060942212210004*

