
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Διορισμός εκπλειστηριαστή για τη δημοπράτηση 
των δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου 
του ελληνικού κράτους.

2 Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ωδεί-
ου με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΣΥΝ.Π.Ε.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

3 Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 
Υ.Α.Σ.6586/Α331/26.11.2009 απόφαση του 
υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, 
που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 2437/11.12.2009 
τεύχος Β΄.

4 Διoρθώσεις σφαλμάτων στις αριθμ. 2415.9/ 
77584/2016/9.9.2016, 2415.9/77588/2016/9.9.2016, 
2415.9/77589/2016/9.9.2016 και 2415.9/ 77570/ 
2016/9.9.2016 αποφάσεις του Αρχηγού Λιμενικού 
Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, που δημοσι-
εύθηκαν στο ΦΕΚ 3058/τ.Β΄/26.09.2016.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Οικ. 46111 (1)
Διορισμός εκπλειστηριαστή για τη δημοπράτη-

ση των δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμο-

κηπίου του ελληνικού κράτους.

      Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 2205/1994 «Κύρωση της Σύμβασης - Πλαισί-

ου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές» 
(Α’60).

2. Το Ν. 3017/2002 «Κύρωση του Πρωτοκόλλου του 
Κιότο στη Σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για 
την αλλαγή του κλίματος» (Α’ 117).

3. Το Ν. 4345/2015 «Κύρωση της τροποποίησης της 
Ντόχα στο Πρωτόκολλο του Κιότο στη Σύμβαση - Πλαί-
σιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος, 
που έχει κυρωθεί με το Ν. 3017/2002 (Α’ 117)» (Α’ 148).

4. Το 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. Την οδηγία 2003/87/ΕΚ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 2003 «σχετικά 
με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπο-
μπής αερίων θερμοκηπίου εκτός της Κοινότητας και την 
τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου» 
(EEL 275/32/25-10-2003), όπως τροποποιήθηκε με τις 
ακόλουθες οδηγίες και ισχύει:

α) Την οδηγία 2004/101/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2004 «για 
την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ σχετικά με τη 
θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής 
αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας, όσον αφορά 
τους μηχανισμούς έργων του πρωτοκόλλου του Κιότο» 
(EEL 338/18/13.11.2004).

β) Την Οδηγία 2008/101/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 
«για την τροποποίηση της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ ώστε να 
ενταχθούν οι αεροπορικές δραστηριότητες στο σύστη-
μα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκη-
πίου εντός της Κοινότητας» (EEL 8/3/13.1.2009)

γ) Την Οδηγία 2009/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 
«για τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με στόχο τη 
βελτίωση και την επέκταση του συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της Κοινό-
τητας» (EEL140/63/5.6.2009).

6. Την κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθ. Η.Π. 
54409/2632/2004 «Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπής αερίων θερμοκηπίου σε συμμόρφωση με τις 
διατάξεις ...», (Β’1931) όπως τροποποιήθηκε με τις ακό-
λουθες κοινές υπουργικές αποφάσεις και ισχύει: 

α) Την υπ’ αριθμ. Η.Π. 9267/468/2007 κοινή υπουργική 
απόφαση «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 54409/2632/2004 
κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1931), σε συμμόρφωση 
με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/101/ΕΚ «για την τροπο-
ποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ σχετικά με την θέσπιση 
συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας, όσον αφορά τους 
μηχανισμούς έργων του Πρωτοκόλλου του Κιότο» του 
Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2004» (Β’ 286)
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β) Την υπ’ αριθμ. Η.Π. 57495/2959/Ε103/2010 κοι-
νή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 
54409/2632/2004 κοινής υπουργικής απόφασης «Σύ-
στημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερ-
μοκηπίου σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 
2003/87/ΕΚ ......... κλπ» (Β’ 1931), όπως ισχύει, σε συμ-
μόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/101/ΕΚ «για 
την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ ώστε να εντα-
χθούν οι αεροπορικές δραστηριότητες στο σύστημα 
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου 
εντός της Κοινότητας» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 καθώς και 
με τις διατάξεις των παραγράφων 10 και 13 του άρθρου 
1 της οδηγίας 2009/29/ΕΚ «για τροποποίηση της οδηγίας 
2003/87/ΕΚ με στόχο τη βελτίωση και την επέκταση του 
συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου της Κοινότητας» του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009» 
(Β’2030).

γ) Την υπ’ αριθμ. Η.Π. 26910/852/Ε103/2013 κοινή 
υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 
54409/2632/2004 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Σύ-
στημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερ-
μοκηπίου σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 
2003/87/ΕΚ ......... κ.λπ.» (Β’ 1931), όπως ισχύει, σε συμμόρ-
φωση με διατάξεις της οδηγίας 2009/29/ΕΚ «για τροπο-
ποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με στόχο τη βελτίωση 
και την επέκταση του συστήματος εμπορίας δικαιωμά-
των εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της Κοινότητας» του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης 
Απριλίου 2009» (Β΄1021).

7. Την κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθ. 186310/2011 
«Καθορισμός ποσότητας δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων 
αερίων θερμοκηπίου που είναι διαθέσιμα για δημοπρά-
τηση σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Κατανομής αερίων 
θερμοκηπίου περιόδου 2008-2012» (Β’574).

8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1031/2010 της Επιτροπής 
της 12ης Νοεμβρίου 2010 «για τον χρόνο διεξαγωγής, 
τη διαχείριση και τις λοιπές πτυχές των πλειστηρια-
σμών δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου 
κατ’ εφαρμογήν της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με 
τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπο-
μπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας» (EEL 
302/1/18.11.2010).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 
που κυρώθηκε με το Άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α’98).

10. Το Π.δ. 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περι-
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α’167).

11. Το Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία 
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 

Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’114).

12. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’116).

13. Τη με αριθ. Υ31/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάννη Τσιρώνη» (Β’2183).

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

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 
22 παρ. 1 του Κανονισμού με αριθ. 1031 της 12ης Νο-
εμβρίου 2010 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως εκάστοτε 
ισχύει, διορίζεται ο εκπλειστηριαστής για τη δημοπρά-
τηση των δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου 
του ελληνικού κράτους.

Άρθρο 2
Εκπλειστηριαστής - Διαδικασία Δημοπράτησης

1. Ως εκπλειστηριαστής για τη δημοπράτηση των δι-
καιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου του ελλη-
νικού κράτους, για τη χρονική περίοδο από 13.10.2016 
έως 12.10.2018, διορίζεται η Ανώνυμη Εταιρεία του Ελ-
ληνικού Δημοσίου με την ονομασία «Λειτουργός Αγοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ» (δ.τ.: «ΛΑΓΗΕ ΑΕ»), που ιδρύ-
θηκε με βάση το άρθρο 117 του Ν. 4001/2011 (Α’179).

2. Τα δικαιώματα και τα καθήκοντα του ΛΑΓΗΕ ΑΕ ως 
εκπλειστηριαστή έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, κα-
θώς και κάθε άλλο ειδικό ή τεχνικό θέμα σε σχέση με τη 
λειτουργία αυτή, θα καθοριστούν στη σύμβαση που θα 
υπογραφεί από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας με το ΛΑΓΗΕ ΑΕ και σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στον κανονισμό με αριθ. 1031 της 12ης Νοεμβρίου 2010 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2016 

Ο Υπουργός Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
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      Αριθμ. αποφ. 1600 (2)
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ωδεί-
ου με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΣΥΝ.Π.Ε.

  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 94, παρ. 4, εδ. 28 και του άρθρου 95, 

παρ. 1 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
(ΦΕΚ 87/Α/2010),

β. του Ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφο-
ρώντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών 
μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 90/Α/1976) και του Β.Δ/
τος 16/1966 «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών ιδρυ-
μάτων» (ΦΕΚ 7/Α/1966),

γ. του άρθρου 10 του Ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων 
Ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις»,

δ. την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/78036/2473/19.10.2004 υπουρ-
γική απόφαση «Καθορισμός προ-διαγραφών κτιρίων για 
στέγαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου» (ΦΕΚ 1595/Β/2004) 
ε. την υπ’ αρ. ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/7388/7.2.1994 απόφα-
ση (ΦΕΚ 123/Β/23.2.1994) «Καθορισμός παραβόλου για 
ίδρυση Ανωτέρων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης 
και ιδιωτικών Μουσικών Εκπαιδευτηρίων»,

στ. την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΤ/οικ.38573/1216/31.3.2011 κοινή 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 693/Β/2011) «Διεκπεραίωση 
και απλούστευση της διοικητικής διαδικασίας χορήγη-
σης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Ωδείων, Μουσικών Σχολών 
ή Παραρτημάτων αυτών) μέσω των Ενιαίων Κέντρων 
Εξυπηρέτησης».

2. Την υπ’ αρ. 8065/27-3-2015 αίτηση της ΑΡΤΕΜΗΣ ΜΙ-
ΧΑΗΛ η οποία την κατέθεσε ως αντιπρόσωπος του ΕΘΝΙ-
ΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε, με τα συνημμένα δικαιολογητικά

3. Το ΥΠ.ΠΟ.Α/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΑΜ/ΤΕ/106582/8604/665/
201/28/3/2016 πρακτικό αυτοψίας της Επιτροπής Ελέγ-
χου Καταλληλότητας Κτιριακών Εγκαταστάσεων Μου-
σικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, το οποίο αναφέρεται 
στο κτίριο της οδού ΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ 3 στην ΡΕΑ ΔΡΟΣΙΑΣ

4. Τις με αρ. πρωτ. 27956/1867/3-9-2014 «Ορισμός 
Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Δήμο 
Διονύσου» και 6280/460/6-3-2015 «Συμπλήρωση της υπ’ 
αριθμ. 27956/1867/3-9-2014 απόφασης του Δημάρχου 
Διονύσου» αποφάσεις Δημάρχου με τις οποίες ορίσθηκε 
ο Αντιδήμαρχος Κοκμοτός Βασίλειος υπεύθυνος Παιδεί-
ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του μεταβιβάστηκαν 
οι αντίστοιχες αρμοδιότητες, αποφασίζουμε:

1. Χορηγούμε στην ΣΙΜΟΝ-ΧΑΡΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ-ΣΕΑΪΓΗ 
νομίμου εκπροσώπου του ΕΘΝΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε. 
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ωδείου, το οποίο θα στε-
γαστεί στον ισόγειο χώρο του κτιρίου που βρίσκεται επί 
της οδού ΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ 3 στην πόλη ΡΕΑ ΔΡΟΣΙΑΣ και 
θα έχει την επωνυμία « ΕΘΝΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΣΥΝ.Π.Ε.».

2. Το Ωδείο θα λειτουργήσει τις εξής σχολές και τμή-
ματα:

α. Σχολή Ανώτερων Θεωρητικών Μαθημάτων με τμή-
ματα:

1. ενοργανώσεως, 2. αρμονίας, 3. αντίστιξης, και φυγής,
β. Σχολή Ενόργανης Μουσικής με τμήματα: 1. πληκτών, 

2. εγχόρδων, 3. πνευστών,

3. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Άνοιξη, 8 Σεπτεμβρίου 2016

Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΜΟΤΟΣ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(3)

        Στην υπ’ αριθμ. πρωτ. Υ.Α.Σ.6586/Α331/26.11.2009 
απόφαση του υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 2437/11.12.2009 
τεύχος Β, στη σελίδα 29900, στην αριστερή στήλη, στη 
14η σειρά από πάνω, διορθώνεται:

το εσφαλμένο: «Μανουράκη»
στο ορθό: « Μανούκη».

(Από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων)

Ι

(4)
      Στις αριθμ. 2415.9/77584/2016/9.9.2016, 2415.9/ 

77588/2016/9.9.2016, 2415.9/77589/2016/9.9.2016 και 
2415.9/77570/2016/9.9.2016 αποφάσεις του Αρχηγού 
Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, που δη-
μοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 3058/τ.Β/26.09.2016, στη σελίδα 
32129, που αναφέρονται τα περιεχόμενα του ΦΕΚ (θέ-
ματα 2, 3, 4, 5), και στις σελίδες 32130, 32132, 32133 
και 32135 που αναφέρονται τα θέματα των αποφάσεων 
αντίστοιχα, γίνονται οι εξής διορθώσεις:

α) Από το εσφαλμένο στο θέμα 2:
«Εξουσιοδότηση υπογραφής σε υφιστάμενα όργανα 

του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χαλκίδας»,
Στο ορθό:
«Εξουσιοδότηση υπογραφής σε υφιστάμενα όργανα 

του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου».
β) Από το εσφαλμένο στο θέμα 3:
«Εξουσιοδότηση υπογραφής σε υφιστάμενα όργανα 

του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χαλκίδας»,
Στο ορθό:
«Εξουσιοδότηση υπογραφής σε υφιστάμενα όργανα 

του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καλαμάτας».
γ) Από το εσφαλμένο στο θέμα 4:
«Εξουσιοδότηση υπογραφής σε υφιστάμενα όργανα 

του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χαλκίδας»,
Στο ορθό:
«Εξουσιοδότηση υπογραφής σε υφιστάμενα όργανα 

του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πατρών».
δ) Από το εσφαλμένο στο θέμα 5:
«Εξουσιοδότηση υπογραφής σε υφιστάμενα όργανα 

του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χαλκίδας»,
Στο ορθό:
«Εξουσιοδότηση υπογραφής σε υφιστάμενα όργανα 

του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ελευσίνας».

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)  
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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 Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

     

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. 

E     

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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