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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Π6 − 11830 (1)
 Καθορισμός του Ευρώ ως νομίσματος είσπραξης των 

προξενικών τελών του Αμίσθου Προξενείου της Ελ−
λάδας στο Μινσκ της Λευκορωσίας.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 51 του Οργανισμού του Υπουργείου 

Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
Ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του "Οργανισμού του 
Υπουργείου Εξωτερικών"» (Α΄ 117), όπως τροποποιηθέν ισχύει.

2. Τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 7 του άρθρου 
1 του Ν. 2949/2001 «Προξενική διατίμηση και άλλες δι−
ατάξεις» (Α΄ 243).

3. Το άρθρο 2 περί διατίμησης προξενικών πράξεων 
του Π.δ. 16/2014 «Προξενικά τέλη και δικαιώματα» (Α΄ 24).

4. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ−
γανα» (Α΄ 98),

5. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (Α΄ 116).

6. Την υπ’ αρ. Υ29/08.10.2015 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).

7. Την Αιτιολογημένη Έκθεση Αμίσθου Προξενείου 
Μινσκ υπ’ αρ. Α.Π.Φ. 02/8/11.02.2016 περί αλλαγής νομί−
σματος είσπραξης προξενικών τελών από το εγχώριο 
νόμισμα σε Ευρώ.

8. Τη Θετική εισήγηση της Πρεσβείας Μόσχας υπ’ αρ. 
Α.Π.Φ. 609/4/ΑΣ 271/11.02.2016 ως εποπτεύουσας Αρχής.

9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού.

10. Το από 18−3−2016 εισηγητικό Σημείωμα του Γεν. 
Διευθυντή Προσωπικού, Διοικ. Οργάνωσης και Οικ. Δι−
αχείρισης του Υπ. Εξωτερικών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Καθορίζουμε το Ευρώ ως νόμισμα είσπραξης των προ−

ξενικών τελών του Αμίσθου Προξενείου της Ελλάδας 
στο Μινσκ της Λευκορωσίας.

Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει την 1η του 

επομένου μηνός από τη δημοσίευσή της στην Εφημε−
ρίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Απριλίου 2016
 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
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    Αριθμ. 29157οικ. (2)
Συμπλήρωση−Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 67514οικ./ 

14−9−2015 απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Δι−
αφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Τρόπος δι−
ενέργειας διαγωνισμού υποψήφιων δικηγόρων (Β΄ 
2014), όπως ισχύει».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 19 του 

Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α΄ 208) και
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−

φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, συμπληρώνουμε − τροποποιούμε τη 
με αριθ. πρωτ. 67514οικ./14−9−2015 (Β΄ 2014) απόφαση 
«Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού δικηγόρων», όπως 
ισχύει, ως εξής:

− Στη σελίδα 23908, στη στήλη Α, στο άρθρο 4§5 και 
στο σημείο «με τηλεομοιότυπο (FAX)», συμπληρώνεται 
η φράση « ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e mail)»

Κατά τα λοιπά η με αριθ. πρωτ. 67514οικ./14−9−2015 
(Β΄ 2014) απόφαση, όπως συμπληρώθηκε και τροποποι−
ήθηκε με τη με αριθ. πρωτ. 76275/15−10−2015 (Β΄2306) 
και τη με αριθ. πρωτ. 23672/18−3−2016 (Β΄890) απόφαση 
ισχύει ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Απριλίου 2016 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
F

    Αριθμ. 3112.7−4/31387/16 (3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 3112.7−4/47081/15/17−12−2015 

κοινή υπουργική απόφαση «Εκπροσώπηση του Ελ−
ληνικού Δημοσίου στις Γενικές Συνελεύσεις του Ορ−
γανισμού Λιμένων Νομού Ευβοίας Α.Ε. (ΦΕΚ Β΄2912/
31−12−2015)».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1.− Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 14 παρ. 1 του άρθρου εικοστού δευ−

τέρου του Ν.2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών 
στις θαλάσσιες ενδομεταφορές, Σύσταση Γενικής Γραμ−
ματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής − Μετατροπή 
Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 145),

β) του άρθρου 1 του Ν.3429/2005 «Δημόσιες Επιχει−
ρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α΄314) όπως ισχύει,

γ) του άρθρου 51 του Ν.4150/2013 «Ανασυγκρότηση 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες δια−
τάξεις» (Α΄102),

δ) του άρθρου 22 του Ν.4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη 
λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρω−
πιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και 
των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α΄29),

ε) του Π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτι−
λίας και Αιγαίου» (Α΄ 170),

στ) του Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι−
κονομικών» (Α΄ 178),

ζ) του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού ... Μεταφορά της Γενικής 
Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114).

η) του Π.δ.73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (Α΄ 116),

θ) της αριθ. 1000.0/35289/2015/05−11−2015 Απόφασης 
του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Με−
ταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής 
«Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Υπουργεί−
ου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και σε υπηρεσι−
ακά όργανα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής (ΦΕΚ Β΄ 2582/01−12−2015)»,

ι) της αριθ. 3112.7−4/47081/15/17−12−2015 κοινής υπουργι−
κής απόφασης με θέμα: «Εκπροσώπηση του Ελληνικού 
Δημοσίου στις Γενικές Συνελεύσεις του Οργανισμού 
Λιμένων Νομού Ευβοίας Α.Ε. (ΦΕΚ Β΄ 2912/31−12−2015)»,

ια) της αριθ.2901.01/7538/2016/29−01−2016 Απόφασης 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα: «Παύση και Διορισμός 
Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και 
Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείο Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής».

2.− Το καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία: «Οργανισμός Λιμένων Νομού Ευβοίας (ΟΛΝΕ) Α.Ε».

3.− Την ανάγκη τροποποίησης της αναφερόμενης στο 
εδαφ.(ι) του προοιμίου της παρούσης, κοινής υπουργικής 
απόφασης, ως προς τον αναπληρωτή εκπρόσωπο του 
Ελληνικού Δημοσίου στις Γενικές Συνελεύσεις του Ορ−
γανισμού Λιμένων Νομού Ευβοίας Α.Ε. καθώς ο νυν ανα−
πληρωτής εκπρόσωπος ΙΔΑΧ/Π.Υ Λαμπρίδης Χρήστος, 
κατέχει πλέον τη θέση του Γενικού Γραμματέα Λιμένων, 
Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων.

4.− Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1.− Την τροποποίηση της παρ. 1 της αναφερόμενης στο 
εδαφ.(ι) του προοιμίου της παρούσης, κοινής απόφασης 
των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτι−
κής Πολιτικής, ως εξής:

«1. Από την ημερομηνία ισχύος της παρούσας το Ελ−
ληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Οικονομικών και Υπουργείο 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής) στις Γενικές Συ−
νελεύσεις της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: 
«Οργανισμός Λιμένων Νομού Ευβοίας (ΟΛΝΕ) Α.Ε», θα 
εκπροσωπεί ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής 
Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, τον οποίο σε 
περίπτωση απουσίας ή κωλύματος θα αναπληρώνει ο 
Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νη−
σιωτικής Πολιτικής.»

2.− Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. 3112.7−4/47081/15/
17−12−2015 (ΦΕΚ Β΄ 2912/31−12−2015) κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό−
τητας και Ναυτιλίας, ως έχει.

Η απόφαση αυτή, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως και η ισχύς της αρχίζει από της δη−
μοσιεύσεώς της.

   Πειραιάς, 11 Απριλίου 2016
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ
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    Αριθμ. 7984 (4)
Καθορισμός τιμής εκκίνησης για τις δημοπρατούμενες 

άδειες παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής 
τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνι−
κής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενι−
κού περιεχομένου για μετάδοση υψηλής ευκρίνειας 
(high definition).

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
Ι. Τις διατάξεις:
1. Του Ν. 4339/2015 «Αδειοδότηση παρόχων περιεχο−

μένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής 
ελεύθερης λήψης −Ίδρυση συνδεδεμένης με την ΕΡΤ Α.Ε. 
ανώνυμης εταιρείας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας 
ψηφιακής ευρυεκπομπής − Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επι−
τροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) − Εθνι−
κή Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής 
Διπλωματίας − Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακου−
στικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρή−
σεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης − Τροποποίηση 
διατάξεων του Ν. 4070/2012 (Α΄ 82) και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 133), και ιδίως του άρθρου 2Α, όπως προστέθηκε με 
το άρθρο τρίτο του Ν. 4367/2016 «Κύρωση της Συμφωνί−
ας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας 
και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας 
για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εμπορευματικές 
μεταφορές και άλλες διατάξεις» (Α΄ 19),

2. του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υπο−
χρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112),

3. του άρθρου 1, παρ. 4 και 6 και του άρθρου 2 του 
Ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και τη λει−
τουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και 
τους ΟΤΑ» (Α΄ 102), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

4. του Π.δ. 102/2014 «Οργανισμός της Γενικής Γραμμα−
τείας Ενημέρωσης και της Γενικής Γραμματείας Επικοι−
νωνίας και Προβολής» (Α΄ 169),

5. του άρθρου 28 του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη 
λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρω−
πιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των 
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 29), με 
το οποίο καταργήθηκε η Γενική Γραμματεία Επικοινωνί−
ας και Προβολής, μεταφέρθηκαν οι Υπηρεσίες της στη 
Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και μετονομάστηκε η 
Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης σε Γενική Γραμματεία 
Ενημέρωσης και Επικοινωνίας,

6. του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), και 
ιδίως του άρθρου 28 παρ.1,

7. του Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι−
κονομικών» (Α΄ 178),

8. του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 116)

II. Την υπ’ αριθμ. Υ29/08.10.2015 Απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168)

III. Την υπ’ αριθ. Υ11/25.09.2015 Απόφαση του Πρωθυ−
πουργού  «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επι−
κρατείας Νικόλαο Παππά» (Β΄ 2109)

IV. Τη με αρ. πρωτ. 698/10.03.2016 εντολή του Υπουρ−
γού Επικρατείας Νικολάου Παππά προς τον Γενικό 
Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας για διερεύ−
νηση και ανάθεση σε διεθνώς πιστοποιημένη ελεγκτική 
εταιρεία, εκπόνησης μελέτης για τον καθορισμό της 
τιμής εκκίνησης για τις τέσσερις (4) δημοπρατούμενες 
άδειες υψηλής ευκρίνειας (hd) παρόχων περιεχομένου  
επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθε−
ρης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμ−
ματος γενικού περιεχομένου, η οποία θα βασισθεί σε 
διεθνώς αποδεκτές μεθόδους αποτίμησης και θα λαμ−
βάνει υπόψη δεδομένα της ελληνικής αγοράς, όπως τον 
αριθμό των δημοπρατούμενων αδειών, τη διαφημιστική 
δαπάνη, τα λειτουργικά κέρδη τηλεοπτικών σταθμών, το 
κόστος κεφαλαίου της επιχείρησης, το ΑΕΠ της χώρας, 
τις προοπτικές του διεθνούς και ελληνικού κλάδου ΜΜΕ, 
καθώς και διάφορα άλλα συγκριτικά στοιχεία.

V. Τη με αρ. πρωτ. 7970/12.04.2016 μελέτη της εταιρείας 
με την επωνυμία Deloitte Business Solution Χατζηπαύλου 
Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε. Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων 
Επιχειρήσεων, στην οποία προσδιορίζεται το εύρος της 
τιμής εκκίνησης για τις τέσσερις (4) δημοπρατούμενες 
άδειες υψηλής ευκρίνειας (hd), παρόχων περιεχομένου 
επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθε−
ρης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμ−
ματος γενικού περιεχομένου.

VΙ. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού για το τρέχον και τα 
επόμενα οικονομικά έτη, αντιθέτως αναμένονται έσοδα, 
αποφασίζουμε:

Η τιμή εκκίνησης για καθεμία από τις τέσσερις (4) 
δημοπρατούμενες άδειες παρόχων περιεχομένου επί−
γειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης 
λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος 
γενικού περιεχομένου για μετάδοση υψηλής ευκρίνειας 
(high definition), καθορίζεται στο ύψος των τριών εκα−
τομμυρίων ευρώ (€ 3.000.000,00).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Απριλίου 2016

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 79 054
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02010091204160004*

1. ΜΕ ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ, ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ κ.λπ.

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα. 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 − fax: 210 5279054
Ωράριο λειτουργίας για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 − 13:30 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Τμήμα Πωλήσεων:  (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 − 180)
Τμήμα Συνδρομητών:  (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Τμήμα Πληροφοριών:  (Ισόγειο, Γραφείο 3 και τηλεφωνικό κέντρο 210 5279000) 
Τμήμα A1 Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

2. ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ

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

    

1. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

Η ηλεκτρονική μορφή των τευχών ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με τα 
δημοσιεύματα σε αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν 
καταχωρισθεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας στην 
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.

Η έντυπη μορφή των τευχών 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 κυκλοφορία τευχών ΦΕΚ η διάθεση γίνεται υπό μορφή συνδρομής από το τμήμα Συνδρομητών.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την διαθεσιμότητα 
των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα. 
Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης 
των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). 

Περισσότερες πληροφορίες για δημοσιεύματα και λοιπά θέματα, μπορείτε να αναζητήσετε από το 
Τμήμα Πληροφοριών καθώς και από το τηλεφωνικό κέντρο του Εθνικού Τυπογραφείου. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από σχετικό αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους αλληλο−
γραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

     

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Το Εθνικό Τυπογραφείο είναι δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με κύρια αποστολή την έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, εκτύπωση, 
διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) και την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).
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