
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 928/ 
46/18-03-2020 «Επείγοντα μέτρα για την αντιμε-
τώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς 
του κορωνοϊού».

2 Αναστολή της εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ, την 10η 
Απριλίου, την 13η Απριλίου, και την 24η Δεκεμ-
βρίου 2020.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 930/16 (1)
   Τροποποίηση της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 928/ 

46/18-03-2020 «Επείγοντα μέτρα για την αντιμε-

τώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς 

του κορωνοϊού» .

Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ  (ΕΕΤΤ)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοι-

νωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατά-
ξεις» (ΦΕΚ 82/Α΄), όπως ισχύει.

2. Τον ν. 4053/2012 «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρο-
μικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 44/Α΄), όπως ισχύει.

3. Τον ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλ-
λήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26/Α΄).

4. Το π.δ. 387/2002 «Εσωτερική Διάρθρωση της Εθνι-
κής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 
(ΕΕΤΤ), προσόντα και τρόπος επιλογής Προϊσταμένων 
και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 335/Α΄), όπως ισχύει,

5. Την από 25.2.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομέ-
νου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της 
διάδοσης κορωνοϊού» (ΦΕΚ 42/Α΄/25-02-2020).

6. Την από 11.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομέ-
νου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και 
της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/
Α΄/11-03-2020).

7. Την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12-03-2020 
εγκύκλιο του Υπουργείο Εσωτερικών, με θέμα: «Επεί-
γοντα μέτρα για την πρόληψη και την προστασία από 
τον κορωνοϊό».

8. Την από 14.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομέ-
νου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης 
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» 
(ΦΕΚ 64/Α΄/14-03-2020),

9. Την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000/16-03-2020 
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Επι-
πρόσθετα επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της 
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού».

10. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 928/46/18-03-2020 
(Β΄ 1123) «Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της 
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού».

11. Την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/ Φ.64/315/οικ.8030/2020 κοινή 
υπουργική απόφαση με θέμα: «Επέκταση της διευκόλυν-
σης ειδικής άδειας σε άλλες ομάδες ευπαθείς/αυξημένου 
κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19» (ΦΕΚ 7928/
Β΄/18-03-2020).

12. Την από 20.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχο-
μένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των 
συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρη-
ματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας 
της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 68/Α΄/20-
03-2020).

13. Την αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ 20036/2020 κοινή υπουργι-
κή απόφαση με θέμα «Επιβολή του μέτρου του προσω-
ρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς 
αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19» (ΦΕΚ 986/Β΄/22-03-2020).

14. Την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/111/οικ8196/23-03-2020 
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα «Πρό-
σθετα μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της 
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού».

15. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της ΕΕΤΤ,
16. Τη με αριθμ. 34113/30-03-2020 εισήγηση της αρ-

μόδιας υπηρεσίας της ΕΕΤΤ και κατόπιν της προφορικής 
εισήγησης του Προέδρου της ΕΕΤΤ, Καθηγητή Κωνστα-
ντίνου Μασσέλου,

Επειδή:
1. Εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασπο-

ράς του κορωνοϊού COVID-19.
2. Καθώς η ΕΕΤΤ διαθέτει, πλέον, στο ανθρώπινο δυνα-

μικό της, τα λογισμικά και τεχνολογικά εργαλεία προκει-
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μένου να εκτελέσουν μέσω τηλεργασίας τα καθήκοντά 
τους, η αυτοπρόσωπη παρουσία του ανθρώπινου δυνα-
μικού καθίσταται απαραίτητη μόνο κατά τις περιπτώσεις 
εξυπηρέτησης του κοινού και σε έκτακτες ή εξαιρετικές 
περιπτώσεις δυνάμενες να προκύψουν από τη φύση συ-
γκεκριμένων λειτουργιών οργανικών μονάδων.

3. Η απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 928/46/18-03-2020 ελήφθη 
προγενέστερα της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετι-
κού Περιεχομένου και της επεξηγηματικής Εγκυκλίου 
του Υπουργείου Εσωτερικών της 23-03-2020 και τούτο 
καθιστά αναγκαία την επικαιροποίηση και τροποποίηση 
των ρυθμίσεων που περιέχει κατά την νέα Πράξη Νομο-
θετικού Περιεχομένου.

4. Συγκεκριμένα, στο άρθρο τριακοστό όγδοο της από 
20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου προβλέ-
πονται τα εξής:

«1. Η παρ. 7 του άρθρου 5 της από 11.03.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως τροποποιήθηκε με 
τις διατάξεις της παρ. 9 του εικοστού τετάρτου άρθρου 
της από 14.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
αντικαθίσταται ως εξής: "Κατά παρέκκλιση των κείμενων 
διατάξεων και αποκλειστικά στο πλαίσιο λήψης μέτρων 
πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι 
του κορωνοϊού, με απόφαση του οικείου Υπουργού ή 
του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του φορέα είναι δυ-
νατός ο περιορισμός ή η διεύρυνση των ωρών εισόδου 
κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες έως και κατά 50%, για 
συγκεκριμένο διάστημα που ορίζεται στην εν λόγω 
απόφαση, ή και η πλήρης αναστολή εξυπηρέτησης του 
κοινού με αυτοπρόσωπη παρουσία, με πρόβλεψη δυ-
νατότητας η εξυπηρέτηση του κοινού να γίνεται με κατ΄ 
ιδίαν συναντήσεις, κατόπιν προηγούμενης συνεννόη-
σης. Οι αποφάσεις που εκδίδονται κατ΄εξουσιοδότηση 
της παρούσας δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, αλλά αναρτώνται στο Πρόγραμμα “ΔΙ-
ΑΥΓΕΙΑ” και κοινοποιούνται υποχρεωτικά στη Γενική 
Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα 
του Υπουργείου Εσωτερικών και στον οικείο Υπουργό.

2. Η έναρξη ισχύος της παρ. 7 του άρθρου 5 της από 
11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως 
τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του εικοστού τέταρτου 
άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περι-
εχομένου, όπως διαμορφώνεται με την παρούσα, ανα-
τρέχει στον χρόνο έναρξης ισχύος της από 11.3.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

3.[...]
4. Στο άρθρο 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής: "8. Οι 
διευκολύνσεις της παρ. 4, καθώς και κατ΄ εξαίρεση της 
παρ. 1 εφόσον εγκρίνονται με βάση τις υπηρεσιακές ανά-
γκες από το αρμόδιο όργανο χορηγούνται υπό τις ίδιες 
προϋποθέσεις στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων και 
στους γονείς των οποίων τα τέκνα ηλικίας έως τεσσάρων 
(4) ετών δεν φοιτούν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς"».

5. Στην υπό στοιχείο 14 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσω-
τερικών αναφέρεται ότι: «Βάσει των ως άνω κατ΄ εξαίρε-
ση ρυθμίσεων, προβλέπεται ότι, πέραν του περιορισμού 
ή της διεύρυνσης κατά 50% των ωρών εισόδου κοινού 
στις δημόσιες υπηρεσίες, είναι δυνατή και η πλήρης 
αναστολή εξυπηρέτησης του κοινού με αυτοπρόσωπη 
παρουσία, με πρόβλεψη δυνατότητας η εξυπηρέτηση 

του κοινού να γίνεται με κατ’ ιδίαν συναντήσεις, κατόπιν 
προηγούμενης συνεννόησης. Εν προκειμένω και απο-
κλειστικά στο πλαίσιο της επιτακτικής ανάγκης για την 
προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού, 
η προηγούμενη συνεννόηση απαιτείται προκειμένου να 
σταθμίζεται η αναγκαιότητα της αυτοπρόσωπης παρου-
σίας του πολίτη για τη διεκπεραίωση της υποθέσεως που 
τον αφορά καθώς και η κατά λόγο αρμοδιότητας στάθμι-
ση του επείγοντος του θέματος.» Παράλληλα αναφέρεται 
ότι: «Για τον λόγο αυτό οι αρμόδιες υπηρεσίες θα πρέπει 
να ενημερώσουν με κάθε πρόσφορο τρόπο το κοινό 
που εξυπηρετούν αλλά και να εξασφαλίσουν το απαραί-
τητο προσωπικό που θα επιληφθεί της αποκλειστικής 
αλλά και ταυτόχρονα αποτελεσματικής εξυπηρέτησης 
των πολιτών με κάθε πρόσφορο μέσο τηλεπικοινωνίας 
(τηλεφωνική εξυπηρέτηση, εξυπηρέτηση με τηλεομοι-
οτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, σχετικές αναρτήσεις 
στον ιστότοπο του Φορέα)», αποφασίζει:

Άρθρο 1 
Αναστολή εξυπηρέτησης του κοινού

1. Αναστέλλεται πλήρως η εξυπηρέτηση του κοινού 
με αυτοπρόσωπη παρουσία στους γραφειακούς χώρους 
της ΕΕ.

2. Εφεξής, η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται με 
κατ’ ιδίαν συναντήσεις, εφόσον κριθεί σκόπιμο, κατόπιν 
προηγούμενης συνεννόησης είτε μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (info@eett.gr), είτε μέσω τηλεφώνου στο 
Τηλεφωνικό κέντρο της ΕΕΤΤ είτε με τηλεομοιοτυπία 
(fax).

3. Εντέλλεται την ανάρτηση δημόσιας ανακοίνωσης 
στον ιστότοπο της ΕΕΤΤ ενημερώνοντας κάθε ενδιαφε-
ρόμενο για το ανωτέρω μέτρο.

Άρθρο 2 
Τροποποιήσεις της Απόφασης της 
ΕΕΤΤ ΑΠ 928/46/18-03-2020

1. Οι παράγραφος 4 και 5 της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 
928/46/18-03-2020 αντικαθίστανται ως εξής:

«4. Τα στελέχη της υπηρεσίας που δεν δικαιούνται ή δεν 
επιθυμούν την άδεια ειδικού σκοπού που περιγράφεται 
στην από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομέ-
νου θα συνεχίσουν να εργάζονται με τηλεργασία και εκ 
περιτροπής φυσική παρουσία στα χώρους της ΕΕΤΤ. Οι 
Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Τμημάτων κατόπιν συνεν-
νόησης με το ΤΑΔ θα εκπονήσουν πρόγραμμα με την ελά-
χιστη απαραίτητη εκ περιτροπής φυσική παρουσία στους 
χώρους της ΕΕΤΤ, με στόχο την αποφυγή συνωστισμού 
στους γραφειακούς χώρους των οργανικών τους μονάδων.

5. Στο πρόγραμμα κάθε Δ/νσης ή αυτοτελούς Τμήμα-
τος θα προβλέπεται η φυσική παρουσία ενός στελέχους 
μιας οργανικής μονάδας, μόνο εφόσον απαιτείται από 
τη φύση των λειτουργιών της μονάδας. Εάν απαιτείται 
φυσική παρουσία περισσοτέρων ατόμων μιας οργανι-
κής μονάδας, πρέπει να στεγάζονται σε διαφορετικούς 
γραφειακούς χώρους προς αποφυγή συγχρωτισμού. Το 
εβδομαδιαίο πρόγραμμα εκ περιτροπής εργασίας και 
τηλεργασίας κάθε Διεύθυνσης ή αυτοτελούς Τμήματος 
εγκρίνεται από την Διοίκηση.»

Οι ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής ισχύουν από 
12 Μαρτίου 2020.
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2. Μετά την παράγραφο 6 της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 
928/46/18-03-2020 προστίθεται παράγραφος 6Α, με το 
εξής περιεχόμενο: «Οι κατά το άρθρο 5 παράγραφος 8, 
της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, 
όπως προστέθηκε με το τριακοστό όγδοο άρθρο της 
από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου δι-
ευκολύνσεις χορηγούνται υπό τις ίδιες προϋποθέσεις 
στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων και στους γονείς των 
οποίων τα τέκνα ηλικίας έως τεσσάρων (4) ετών δεν φοι-
τούν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς».

3. Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 
928/46/18-03-2020.

Άρθρο 3 
Έναρξη ισχύος

1. Τα μέτρα που λαμβάνονται με την απόφαση της 
ΕΕΤΤ ΑΠ 928/46/18-03-2020 και την παρούσα απόφαση 
θα ισχύουν έως το πέρας της ισχύος της από 20.03.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

2. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της, 
εκτός αν ορίζεται άλλως σε επιμέρους διατάξεις της.

3. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως, να κοινοποιηθεί στη Γενική 
Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα 
του Υπουργείου Εσωτερικών και τον Υπουργό Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της 
ΕΕΤΤ και την ιστοσελίδα του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

  Μαρούσι, 30 Μαρτίου 2020 

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝ. ΜΑΣΣΕΛΟΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 1/876/7.4.2020 (2)
Αναστολή της εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ, την 

10η Απριλίου, την 13η Απριλίου και την 24η Δε-

κεμβρίου 2020. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

  Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 5 του άρθρου 8 του ν. 4099/2012 

«Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες 

και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφα-
λαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ. Προσαρμογή της ελληνικής 
νομοθεσίας στις διατάξεις των Οδηγιών 2010/78/ΕΕ, 
2010/73/ΕΕ, 2011/96/ΕΕ, 2009/133/ΕΚ, 2004/113/ΕΚ. 
Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία. Μέτρα εφαρμογής 
των Κανονισμών (ΕΚ) 1338/2001 και (ΕΕ) 1210/2010 περί 
προστασίας του ευρώ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 250/
Α΄/20.12.2012).

2. Το γεγονός ότι οι ημερομηνίες 10η Απριλίου, 13η 
Απριλίου και 24η Δεκεμβρίου 2020 αποτελούν ημέρες 
αργίας του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

3. Το γεγονός ότι οι ημερομηνίες 10η Απριλίου και 13η 
Απριλίου 2020 αποτελούν ημέρες αργίας της Τράπεζας 
της Ελλάδος.

4. Την από 11.2.2020 επιστολή της Ένωσης Θεσμικών 
Επενδυτών (Ε.Θ.Ε).

5. Την ανάγκη διαφύλαξης των συμφερόντων των 
μεριδιούχων ΟΣΕΚΑ και της ομαλότητας της αγοράς 
ΟΣΕΚΑ.

6. Την από 26.3.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Φορέ-
ων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

7. Την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν. 2166/1993 
(ΦΕΚ Α΄137), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του 
άρθρου 18 του ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Α΄ 43) και αντικατα-
στάθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 2324/1995 
(ΦΕΚ Α΄146).

8. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (π.δ. 63/2005, ΦΕΚ 
98/Α΄/22.4.2005), αποφασίζει ομόφωνα:

Την αναστολή της εξαγοράς μεριδίων κάθε κατηγορί-
ας ΟΣΕΚΑ, την 10η Απριλίου, την 13η Απριλίου και την 
24η Δεκεμβρίου 2020.

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δα-
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη λήψη της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Η Πρόεδρος Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΖΑΡΑΚΟΥ   
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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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