
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/
100628/1904/21.10.2021 κοινής απόφασης «Τρό-
πος κατανομής εσόδων από πλειστηριασμούς 
δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για 
το έτος 2021» του Υπουργού και του Υφυπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 5029).

2 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 151344/165/2017 
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός τεχνικών 
προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης 
και συντήρησης των ορειβατικών - πεζοπορικών 
μονοπατιών» (Β΄ 206).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/109526/2055 (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/

100628/1904/21.10.2021 κοινής απόφασης «Τρό-

πος κατανομής εσόδων από πλειστηριασμούς δι-

καιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για 

το έτος 2021» του Υπουργού και του Υφυπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 5029).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας 

από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή 
Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοι-
πές διατάξεις» (Α΄129) και ειδικότερα το άρθρο 25 αυτού.

2. Τον ν. 3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση 
της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέρ-
γειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α΄85) και ειδικότερα το 
άρθρο 7 αυτού.

3. Τον ν. 3889/2010 «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντι-
κών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών 
Χαρτών και άλλες διατάξεις» (Α΄182) και ειδικότερα το 
άρθρο 30 αυτού, καθώς και το άρθρο 3 αυτού, όπως 

οι παρ. 3 και 4 τροποποιήθηκαν με το άρθρο 36 του 
ν. 4599/2019 (Α΄40).

4. Τον ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών 
Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, 
Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων 
και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄179).

5. Τον ν. 4839/2021 «Κύρωση της από 26.7.2021 τρο-
ποποίησης και αντικατάστασης της από 3.6.2019 επιμέ-
ρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο VI της από 6.9.2018 
Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές 
Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσί-
ου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον 
τομέα της υγείας και των Παραρτημάτων της και άλλες 
επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της πανδη-
μίας του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄181) και ειδικότερα 
το εξηκοστό πρώτο άρθρο αυτού.

6. Τον ν. 4277/2014 «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας 
Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α΄156) και ιδίως το άρθρο 
47 αυτού.

7. Τον ν. 4062/2012 «Αξιοποίηση του πρώην Αεροδρο-
μίου Ελληνικού - Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ - Προώθηση της 
χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση 
Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) - Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίμων 
και Βιορευστών (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)» 
(Α΄70).

8. Τoν v. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στε-
λεχών Δημόσιας Διοίκησης, Βαθμολογική Διάρθρωση 
Θέσεων, Συστήματα Αξιολόγησης, Προαγωγών και Επι-
λογής Προϊσταμένων» (Α΄33) και ειδικότερα το άρθρο 
50 αυτού.

9. Τον ν. 4409/2016 «Πλαίσιο για την ασφάλεια στις 
υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρο-
γονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, 
τροποποίηση του π.δ. 148/2009 και άλλες διατάξεις» 
(Α΄136) και ειδικότερα το άρθρο 47 αυτού.

10. Τον ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την ολοκλήρωση 
της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτι-
κών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημο-
σιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις» 
(Α΄105) και ειδικότερα το άρθρο 40 αυτού.

11. Τον ν. 4585/2018 «Επείγουσες ρυθμίσεις του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Κύρωση 
της από 20.11.2018 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού 
Δημοσίου και των εταιρειών ENERGEAN OIL AND GAS 
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και ΚΑΒΑΛΑ OIL 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με την οποία τροποποιείται η από 
23.11.1999 Σύμβαση για την εκμετάλλευση Υδρογοναν-
θράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους 
μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΚΑΒΑΛΑ OIL 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που κυρώθηκε με τον ν.2779/1999 
(Α΄ 296) και άλλες διατάξεις» (Α΄216) και ειδικότερα το 
άρθρο 3 αυτού.

12. Τον ν. 4608/2019 «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπε-
ζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες 
διατάξεις.» (Α΄66).

13. Τον ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντι-
κής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική Νομοθεσία 
των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» 
(Α΄92) και ειδικότερα το άρθρο 27 αυτού.

14. Την Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχε-
τικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και 
την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου 
(ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 32).

15. Την υπ’ αρ. 181478/965/2017 «Τροποποίηση και 
κωδικοποίηση της υπό στοιχεία Η.Π. 54409/2632/2004 
κοινής υπουργικής απόφασης ’’Σύστημα εμπορίας δικαι-
ωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου σε συμμόρφω-
ση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/87/ΕΚ «σχετικά μετη 
θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής 
αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τρο-
ποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου» κοινή 
υπουργική απόφαση του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρί-
ου 2003 και άλλες διατάξεις’’ (Β΄1931), όπως αυτή έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει» (Β΄3763).

16. Τη βασική αρχή του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δι-
καίου ενάντια στη κλιματική αλλαγή δηλαδή την αρχή 
της κοινής αλλά διαφοροποιημένης ευθύνης («Principle 
of Common but Differentiated Responsibility») την οποία 
καθιέρωσε το πρωτόκολλο του Κιότο.

17. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπό 
στοιχεία SWD(2012) 130 και 131 τελικό “Κατευθυντήριες 
γραμμές για ορισμένα μέτρα κρατικών ενισχύσεων στο 
πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπο-
μπής αερίων θερμοκηπίου μετά το 2012», (ΕΕ C 158 της 
5.6.2012, σ. 4).

18. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετι-
κά με την τροποποίηση της Ανακοίνωσης της Επιτροπής 
«Κατευθυντήριες γραμμές για ορισμένα μέτρα κρατικής 
ενίσχυσης στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαι-
ωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου μετά το 2012» 
(ΕΕ C 387 της 15.12.2012, σ.6).

19. Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπ’ αρ. 
278/2011 «σχετικά με τον καθορισμό ενωσιακών μεταβα-
τικών κανόνων για την εναρμονισμένη δωρεάν κατανομή 
δικαιωμάτων εκπομπής κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10α 
της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου», (ΕΕ L 130 της 17.05.2011, σελ. 1).

20. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/33377/732/
16.04.2020 απόφαση «Άνοιγμα λογαριασμού ειδικού 

σκοπού στην Τράπεζα της Ελλάδος για τη χρηματοδό-
τηση έργων και δράσεων για την προώθηση της ηλε-
κτροκίνησης και καθορισμός της κίνησής του» (Β’ 1451).

21. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους- Μεταφορά Υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119).

22. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄2).

23. Την υπ΄ αρ. 35/20.01.2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεώργιο Αμυρά» (Β΄178).

24. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/100628/1904/
21.10.2021 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυ-
πουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Τρόπος κατανο-
μής εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπο-
μπών αερίων θερμοκηπίου για το έτος 2021» (Β’ 5029).

25. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/99531/2178/
22.10.2021 εισήγηση ΓΔΟΥ ΥΠΕΝ, σύμφωνα με την οποία 
από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη 
για τον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς τα έσοδα προ-
κύπτουν από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου, σύμφωνα με την παρ. Α.2. του 
άρθρου 25 του ν. 3468/2006, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση τροποποιείται η κατανομή 
των εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπο-
μπών αερίων θερμοκηπίου για το έτος 2021, σύμφωνα 
με την παρ. Α.2. του άρθρου 25 του ν. 3468/2006.

Άρθρο 2
Κατανομή εσόδων

1. Η περ. α’ του άρθρου 2 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/
ΔΚΑΠΑ/100628/1904/21.10.2021 κοινής απόφασης 
του Υπουργού και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας (Β’ 5029) τροποποιείται ως ακολούθως:

«α. Ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) των εσόδων 
αποτελεί πόρο του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 
143 του ν. 4001/2011.».

2. Τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της περ. ζ’ του 
άρθρου 2 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/100628/
1904/21.10.2021 κοινής απόφασης του Υπουργού και 
του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 5029) 
και η περ. ζ’ διαμορφώνεται ως ακολούθως:

«ζ. Ποσοστό εβδομήντα τρία κόμμα ογδόντα έξι τοις 
εκατό (73,86%) των εσόδων διατίθεται στον Ειδικό Λογα-
ριασμό με την ονομασία «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβα-
σης» του εξηκοστού πρώτου άρθρου του ν. 4839/2021 
(Α’ 181). Τυχόν ποσό που δεν θα χρησιμοποιηθεί εντός 
του έτους μεταφέρεται για χρήση στα επόμενα έτη έως 
εξαντλήσεώς του.».

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως. 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2021

Ο Υπουργός  Ο Υφυπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ

Ι

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/121389/6505 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 151344/165/2017 

υπουργικής απόφασης «Καθορισμός τεχνικών 

προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης 

και συντήρησης των ορειβατικών - πεζοπορικών 

μονοπατιών» (Β΄ 206).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 2 του άρθρου 56 συνδυαστικά με την παρ. 9 

του άρθρου 78 του ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δα-
σών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (Α΄289).

2. Το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α΄ 133).

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (άρθρο πρώτο του 
π.δ. 63/2005, Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την 
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.

4. To π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α΄ 160).

5. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός, Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

6. Την υπ’ αρ. 35/20-1-2021 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, Γεώργιο Αμυρά» (Β΄ 178).

7. Την υπ’αρ. 151344/165/18-01-2017 υπουργική από-
φαση «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, 
σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών - 
πεζοπορικών μονοπατιών» (Β΄ 206).

8. Το γεγονός της αναγκαιότητας ολοκλήρωσης της 
διαδικασίας καταγραφής των μονοπατιών σε συνάρτηση 
με τη σύνταξη των εγκεκριμένων μελετών.

9. Τη μη πρόκληση δαπάνης σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 151344/165/30-01-2017 
υπουργική απόφαση (Β΄ 206), η οποία τροποποιήθη-
κε με τις υπ’ αρ. 154551/1839/13-07-2017 (Β΄ 2562) και 
169774/2784/10-05-2018 (Β΄ 2004) υπουργικές αποφά-
σεις, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Το άρθρο 19 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ολοκλήρωση της καταγραφής όλων των μονοπατιών 

σε χάρτη της περιοχής αρμοδιότητας κάθε Διεύθυνσης 
Δασών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, η κωδικο-
ποίηση και καταχώριση αυτών με τα χαρακτηριστικά τους 
σε κατάλογο και η αποστολή τους στη Γενική Διεύθυνση 
Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 16 της παρούσας, υλοποιείται σε χρόνο εν 
παραλλήλω με την περαίωση της διαδικασίας θεώρησης 
και έγκρισης μελετών σχετικών με την διάνοιξη νέων ή 
εργασιών βελτίωσης υφιστάμενων μονοπατιών».

Άρθρο 2
Ο όρος «ποδηλατικά μονοπάτια» που αναφέρεται στην 

υπ’ αρ. 151344/165/30-01-2017 υπουργική απόφαση, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται με τον 
όρο «δασικά ποδηλατικά μονοπάτια».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 151344/165/30-01-2017 
(Β΄ 206) υπουργική απόφαση.

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2021

Ο Υφυπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ
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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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