
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αποδοχή πρότασης δωρεάς του Δήμου Καστοριάς.

2 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ. 1320/1998 
κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 99/Β’/1998) 
«Ορισμός νοσηλίου Νοσοκομείων», όπως έχει 
τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει.

3  Τροποποίηση της απόφασης του Υπουργού Υπο-
δομών και Μεταφορών με αριθμ. πρωτ. Γ456/
ΟΙΚ. 8061/487/17 «Υποχρέωση εφοδιασμού των 
Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων και των ειδικών τουριστικών 
λεωφορείων Δ.Χ. με ηλεκτρονικά αναγνώσιμο 
σήμα (ΗΑΣ) καθώς και καθορισμός του τύπου, 
του περιεχομένου, της διαδικασίας, των όρων, 
των προϋποθέσεων και των φορέων χορήγησης 
του» (Β’/476/17-02-2017).

4 Αγκυροβολία Ε/Γ -Τ/Ρ σκαφών στον όρμο «Αγίου 
Νικήτα» και παραλία «Μύλος».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)

  Αποδοχή πρότασης δωρεάς του Δήμου Καστοριάς.

  Με την Δ.Κ.Π. Α 0011066ΕΞ2017/14-7-2017 απόφαση 
της Υφυπουργού Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4182/2013, όπως 
αναδιατυπώθηκε με το άρθρο 32 του ν. 4223/2013, γί-
νεται αποδεκτή η πρόταση δωρεάς του Δήμου Καστο-
ριάς , σύμφωνα με την οποία δωρίζει ένα μεταχειρισμένο 
πετρελαιοκίνητο λεωφορείο 30 θέσεων, μάρκας FIAT - 
IVECO, έτους κατασκευής 1999, με αριθ. κυκλοφορίας 
ΚΗΥ 6755, εκτιμώμενης αξίας δώδεκα χιλιάδων ευρώ 
(12.000 €), στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για λογαριασμό 
της Πολεμικής Αεροπορίας και συγκεκριμένα για τις ανά-
γκες της 3ης Μοίρας Σταθμού Ελέγχου Προειδοποίησης 
της Πολεμικής Αεροπορίας (3η ΜΣΕΠ) με έδρα το Βίτσι. 

Η Yφυπουργός

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Αριθμ. Α3(γ)/οικ. 55552 (2)
    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ. 1320/1998 

κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 99/Β’/1998) 

«Ορισμός νοσηλίου Νοσοκομείων», όπως έχει 

τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει.

  ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ 

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του τρίτου άρθρου του ν. 4118/2013 

(ΦΕΚ 32/Α’) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχο-
μένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά 
επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών του κοινωφε-
λούς, μη κερδοσκοπικού ιδρύματος με την επωνυμία 
"ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ" και άλλες 
διατάξεις».

2. Τις διατάξεις της παρ. 2α, του άρθρου 12, του 
ν. 3816/2010 (ΦΕΚ 6/Α’/2010) «Ρύθμιση επιχειρηματι-
κών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά 
ιδρύματα, διατάξεις για την επεξεργασία δεδομένων 
οικονομικής συμπεριφοράς και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α’) «Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών».

4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Υ29/8-10-2015 απόφασης 
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» 
(ΦΕΚ 2168/Β’).

5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Υ25/06-10-2015 από-
φασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» (ΦΕΚ 
2144/Β’).

6. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Υ4α/οικ.85649/2011 (ΦΕΚ 
1702/Β’/2011) «Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια και Ημε-
ρήσιο Νοσήλιο στο ΕΣΥ» όπως ισχύει.

7. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Υ4α/οικ. 1320/1998 κοι-
νής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 99/Β’/1998) «Ορισμός 
νοσηλίου Νοσοκομείων» όπως ισχύει.

8. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. /οικ. 3457/2014 
(Β’/64/2014) «Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων».

9. Την υπ’ αριθμ. Α3γ/οικ. 42987/07-06-2017 υπουργι-
κή απόφαση «Αποδοχή της υπ’ αριθμ. 3 απόφασης της 
259ης/16-12-2016 Ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ.».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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10. Την αριθμ. Β2β/Γ.Π.οικ.40936/31-05-2017 εισήγηση 
Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Υγείας.

11. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη για τον ΕΟΠΥΥ, το ύψος της 
οποίας δεν δύναται να εκτιμηθεί με ακρίβεια. 

Σε κάθε περίπτωση η δαπάνη αυτή θα αντιμετωπιστεί 
από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του κλειστού προϋπολο-
γισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για Νοσοκομειακή περίθαλψη (ΚΑΕ: 
0673.00), Νοσοκομεία Ιδιωτικού Δικαίου (ΚΑΕ: 0673.06) 
και Νοσοκομεία Ειδικού καθεστώτος (ΚΑΕ: 0673.07), απο-
φασίζουμε:

Στην υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ.1320/1998 κοινή υπουργι-
κή απόφαση «Ορισμός νοσηλίου Νοσοκομείων» (ΦΕΚ 
99/Β’/1998), όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και 
ισχύει, η παρ. 2β, «Κάθε φάρμακο του οποίου το κόστος 
της ημερήσιας δόσης θεραπείας υπερβαίνει το 70% του 
ημερήσιου ενοποιημένου (κλειστού) νοσηλίου του Παθο-
λογικού Τομέα Γ’ θέσης. Η εξαίρεση για τα φάρμακα της 
περίπτωσης β δεν αφορά το συνολικό κόστος της ημερή-
σιας δόσης θεραπείας αλλά μόνο την διαφορά που προ-
κύπτει αν από το συνολικό κόστος της ημερήσιας δόσης 
θεραπείας αφαιρεθεί το ποσό που αντιστοιχεί στο 70% του 
ημερήσιου ενοποιημένου (κλειστού) νοσηλίου του Παθο-
λογικού Τομέα Γ’ θέσης», αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Τα φάρμακα της παραγράφου 2α του άρθρου 12 του 
ν. 3816/2010 (ΦΕΚ 6/Α’)».

Κατά τα λοιπά έχει εφαρμογή η υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ. 
1320/1998 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 99/Β’), όπως 
αυτή ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Ιουλίου 2017

Οι Αναπληρωτές Υπουργοί

Οικονομικών Υγείας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. Γ456/οικ.52285/2953/17 (3)
    Τροποποίηση της απόφασης του Υπουργού Υπο-

δομών και Μεταφορών με αριθμ. πρωτ. Γ456/

οικ. 8061/487/17 «Υποχρέωση εφοδιασμού των 

Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων και των ειδικών τουριστικών 

λεωφορείων Δ.Χ. με ηλεκτρονικά αναγνώσιμο 

σήμα (ΗΑΣ) καθώς και καθορισμός του τύπου, 

του περιεχομένου, της διαδικασίας, των όρων, 

των προϋποθέσεων και των φορέων χορήγησης 

του» (Β’/476/17-02-2017).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 5 του ν. 3446/2006 (ΦΕΚ 49/Α’) «Οργά-

νωση και λειτουργία των αρχών ελέγχου κυκλοφορίας 
των οχημάτων - Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές 
και άλλες διατάξεις».

β) Της παρ. 2 του άρθρου 13 και του άρθρου 15 του 
ν. 711/1077 (Α’/284) «Περί Ειδικών Τουριστικών Λεωφο-
ρείων», όπως τελευταία προστέθηκε με την παρ. 8 του 
άρθρου 119 του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82 Α’) «Ρυθμίσεις 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων 
Έργων και άλλες διατάξεις.»

γ) Της παραγράφου 4δ του άρθρου 17 του ν. 3534/2007 
«Σύσταση Αρχής για την κατανομή του διαθέσιμου χρό-
νου χρήσης στους ελληνικούς αερολιμένες και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α’/40/23.02.2007) δ) του π.δ. 123/2016 
(Α’/208).

δ) Του π.δ. 123/2016 (Α’/208) «Ανασύσταση και μετο-
νομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του 
Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μετανα-
στευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτι-
κής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία 
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης, Οικονομία, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων».

ε) Του π.δ. 125/2016 (Α’/210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

στ) Της με αριθ. πρωτ. οικ. 4402/88/24-1-2017 απόφα-
σης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών 
και Μεταφορών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουρ-
γού Υποδομών και Μεταφορών Νικόλαου Μαυραγάνη» 
(Β’/127).

ι) Της με αριθμ. πρωτ. οικ.20871 (Υ.Ο.Δ.Δ. 153/
29-03-2017) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Διορισμός 
Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Με-
ταφορών.».

2. Την αναγκαιότητα τροποποίησης της απόφασης 
προκειμένου να καταστεί απολύτως λειτουργική η δι-
ασύνδεση των φορέων και να λειτουργήσει με πλήρη 
ασφάλεια το σύστημα χορήγησης ΗΑΣ.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

1) Την τροποποίηση της απόφασης του Υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών με αριθμ. πρωτ. Γ456/οικ. 
8061/487/17 «Υποχρέωση εφοδιασμού των Φ.Δ.Χ. αυ-
τοκινήτων και των ειδικών τουριστικών λεωφορείων 
Δ.Χ. με ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα (ΗΑΣ), καθώς 
και καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, της δια-
δικασίας, των όρων, των προϋποθέσεων και των φορέων 
χορήγησης του» (Β’ 476), ως εξής:

1.1) Η παρ. 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
1. Οι ιδιοκτήτες των Τ.Λ.Δ.Χ. οι οποίοι δεν έχουν εφο-

διάσει τα οχήματά τους με ηλεκτρονικά αναγνώσιμο 
σήμα (ηλεκτρονική ετικέτα), οφείλουν να τα εφοδιά-
σουν έως τις 31.8.2017. Μετά την παρέλευση της προ-
αναφερθείσας ημερομηνίας, εφόσον διαπιστωθεί από 
Αρχή Ελέγχου μη ύπαρξη ή η ένδειξη «άκυρο Η.Α.Σ» σε 
ΤΛΔΧ, επιβάλλεται πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ 
και αφαιρούνται τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος 
(άδεια κυκλοφορίας και κρατικές πινακίδες), τα οποία 
διαβιβάζονται στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία 
Μεταφορών και Επικοινωνιών της έδρας του οχήματος. 
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Τα στοιχεία κυκλοφορίας επιστρέφονται, εφ’ όσον ο ιδι-
οκτήτης ή νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσω-
πο, προσκομίσει βεβαίωση από Φορέα Χορήγησης ότι 
εγκαταστάθηκε το ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα στο 
εν λόγω όχημα ή προσκομίσει τη βεβαίωση της παρ. 3(ζ) 
του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης. Η καταλογιστική 
πράξη επιβολής του προστίμου επέχει θέση στοιχείων 
κυκλοφορίας του οχήματος για χρονικό διάστημα επτά 
(7) ημερών, κατά τη διάρκεια του οποίου απαγορεύεται 
η έξοδος του οχήματος από τη χώρα.

1.2) Στο άρθρο 5 προστίθεται παρ. 4 ως εξής:
4. Έως τις 31.7.2017 δεν εκδίδεται απόφαση του Γε-

νικού Γραμματέα Υποδομών και Μεταφορών για την 
αναστολή του δικαιώματός τους ως Φορέα Χορήγησης 
σε περίπτωση μη συμμόρφωσης τους στην υποχρέωση 
χορήγησης τερματικών συσκευών.

2) Κατά τα λοιπά, ισχύει η με αριθ. πρωτ. Γ456/οικ. 
8061/487/17 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών «Υποχρέωση εφοδιασμού των Φ.Δ.Χ. αυ-
τοκινήτων και των ειδικών τουριστικών λεωφορείων 
Δ.Χ. με ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα (ΗΑΣ), καθώς 
και καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, της δια-
δικασίας, των όρων, των προϋποθέσεων και των φορέων 
χορήγησής του» (Β’ 476).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Ιουλίου 2017

Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Ι

Αριθμ. 2131.13/2825/2017 (4)
    Αγκυροβολία Ε/Γ -Τ/Ρ σκαφών στον όρμο "Αγίου 

Νικήτα" και παραλία "Μύλος".

  Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 136, 141 και 157 του 

Κ.Δ.Ν.Δ. (ΦΕΚ 261/Α’/1973).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 9-12, 14, 295 και 296 του 

Γ.Κ.Λ. Λευκάδας (ΦΕΚ 459/Β’/1978).
3. Τις διατάξεις του ν. 4256/2014 (ΦΕΚ 92/Β’/14-04-2014).
4. Την ανάγκη τήρησης όλων των κανόνων ασφαλείας 

πλοίων - επιβατών και λουόμενων και προστασίας θα-
λασσίου περιβάλλοντος στην περιοχή δικαιοδοσίας της 
Λιμενικής Αρχής Λευκάδας.

5. Το γεγονός ότι η παραλία "ΜΥΛΟΣ" είναι δύσκολα 
προσβάσιμη από την στεριά και κατά την θερινή περίοδο 

Ε/Γ -Τ/Ρ σκάφος μεταφέρει και αποβιβάζει στην ακτή με-
γάλο αριθμό επισκεπτών προερχόμενο από τον όρμο του 
"Αγίου Νικήτα" στον οποίο συρρέει πλήθος λουομένων.

6. Την αρ. πρωτ. 2131.13/1412/2017 απόφαση Λιμε-
νάρχη Λευκάδας (ΦΕΚ 1885/Β’/31-05-2017).

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζει:

1. Οριοθετείται θαλάσσιος διάδρομος πλάτους πέντε 
(05) και μήκους είκοσι πέντε (25) μέτρων με ευδιάκριτους 
σημαντήρες κίτρινου χρώματος στο κέντρο του όρμου - 
παραλίας του "Αγίου Νικήτα" έναντι της προβολής του 
κεντρικού πεζοδρόμου.

2. Στην νότια πλευρά της παραλίας "ΜΥΛΟΣ", όπου η 
προσέλευση των λουομένων δεν είναι συχνή, προσδιο-
ρίζεται σημείο προσέγγισης Ε/Γ-Τ/Ρ σκαφών και αποε-
πιβίβασης επιβατών με ασφάλεια από και προς αυτά με 
συντεταγμένες 38°47’06,66" Β και 20°36’24,81" Ε.

3. Ο υπόλοιπος χώρος στις δύο παραλίες είναι διαθέ-
σιμος για τους λουόμενους και απαγορεύεται η προσέγ-
γιση πλοίων - σκαφών σύμφωνα με διαλαμβανόμενα σε 
αριθ. (06) σχετικό.

4. Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών [συμπερι-
λαμβανομένων φαινομένων ρεστίας (σουέλ)] απαγορεύεται 
η επιβίβαση στην παραλία "Αγίου Νικήτα" περιηγητών - 
κολυμβητών προς αποφυγή ατυχήματος.

5. Κατά την διαδικασία των κινήσεων κατάπλου - από-
πλου επιβάλλεται συνεχής και αυξημένη προσοχή των 
κυβερνητών και οπτική - ακουστική επιτήρηση του θα-
λασσίου χώρου. Επιπλέον, επιβάλλεται η τήρηση ασφα-
λούς ταχύτητας και απόστασης από τους λουόμενους και 
εφαρμογή όλων των κανόνων χειρισμού και πλεύσεως 
που προβλέπει ο Δ.Κ.Α.Σ.

6. Οι παραβάτες της απόφασης αυτής ανεξάρτητα από 
τις ποινικές και αστικές ευθύνες που συντρέχουν κατά 
την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και στις διοικητι-
κές κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου 
Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον 
του ν.δ. 187/1973 (ΦΕΚ 261/Α’), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λευκάδα, 18 Ιουλίου 2017

Ο Λιμενάρχης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΡΥΖΑΣ  
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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 Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

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. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

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

*02026302707170004*
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