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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 172857
Πλαίσιο συμμετοχής στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, μεθοδολογία και διαδικασία εκκαθάρισης,
τιμολόγησης και διακανονισμού των σταθμών
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α. με σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης
σύμφωνα με τα άρθρα 9 έως 11 του ν. 4414/2016
(Α΄ 149) ή Σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 3468/2006 (Α΄
129) ή αντίστοιχη σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας προ του ν. 3468/2006 (Α΄ 129),
και οι οποίοι συνεχίζουν να λειτουργούν μετά την
ημερομηνία λήξης των αντίστοιχων συμβάσεων, και
εφόσον ισχύουν όλες οι απαιτούμενες κατά την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις, με βάση την
παρ. 19 του άρθρου 3 του ν. 4414/2016 όπως ισχύει.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 4414/2016 «Νέο καθεστώς στήριξης των
σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις
για το νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των κλάδων
προμήθειας και διανομής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 149) και ιδιαίτερα τα
άρθρα 3 και 8.
2. Το ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 167)
και ιδιαίτερα την παρ. 4 του άρθρου 131.
3. To ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας
από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 129), όπως ισχύει.
4. Το 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 Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α΄ 85), όπως ισχύει.
5. Το ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης
της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του
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ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 85) και ιδίως το
άρθρο πρώτο, παρ. ΙΓ.
6. Το ν. 4425/2016 «Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρμογή της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 185).
7. Το ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα, Παραγωγή και Δίκτυα Μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες
ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 179), όπως ισχύει.
8. Το ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας - Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής
και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 286), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
9. Το ν. 4062/2012 «Αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού - Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ - Προώθηση της χρήσης
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση Οδηγίας
2009/28/ΕΚ) - Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίμων και Βιορευστών (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ2012)» (ΦΕΚ
Α΄ 70), όπως ισχύει.
10. Το ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των
νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ Α΄ 107).
11. Το ν. 4203/2013 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 235), όπως
ισχύει.
12. Το ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για
την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (ΦΕΚ
Α΄ 94), όπως ισχύει.
13. Τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας που
εγκρίθηκε με την απόφαση ΡΑΕ 56/2012 (ΦΕΚ Β΄ 104),
όπως ισχύει.
14. Τον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας που εγκρίθηκε με την
υπ’ αριθμ. 57/2012 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β΄ 103), όπως
ισχύει.
15. Τον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, που εγκρίθηκε με την υπ’
αριθμ. 395/2016 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β΄ 78/2017), όπως
ισχύει.
16. Την υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/
οικ.187480 (Β΄ 3955) «Μεθοδολογία υπολογισμού της
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ειδικής τιμής αγοράς τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας και συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας
υψηλής απόδοσης, κριτήρια και περιορισμοί χορήγησης της
προσαύξησης ανάπτυξης ετοιμότητας συμμετοχής στην
αγορά και διαδικασία χορήγησής της, καθώς και διαδικασία
απομείωσης της λειτουργικής ενίσχυσης για τους σταθμούς
που έχουν λάβει επενδυτική ενίσχυση κατ’ εφαρμογή των
άρθρων 3, 5 και 6 του ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Β΄ 3955).
17. Τα π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α΄ 114), σχετικά με την ανασύσταση του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και 125/2016 (ΦΕΚ Α΄ 210) σχετικά
με το διορισμό Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών.
18. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (ΦΕΚ Α΄ 160).
19. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98), και
ειδικότερα το άρθρο 90 αυτού.
20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής
Με την παρούσα καθορίζονται, με βάση την παρ. 19
του άρθρου 3 του ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α΄149) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 131 του ν. 4495/2017
(Α΄ 167), το πλαίσιο συμμετοχής στην αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας, η μεθοδολογία και η διαδικασία εκκαθάρισης,
τιμολόγησης και διακανονισμού των συναλλαγών καθώς
και κάθε άλλο σχετικό θέμα αναφορικά με τη λειτουργία
των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε.
και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που είναι εγκατεστημένοι στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο και για τους
οποίους έχει συναφθεί σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης
σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149)
ή Σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα
με το άρθρο 12 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) ή αντίστοιχη
σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας προ του
ν. 3468/2006 (Α΄ 129), και οι οποίοι συνεχίζουν να λειτουργούν μετά την ημερομηνία λήξης των αντίστοιχων συμβάσεων, και εφόσον ισχύουν όλες οι απαιτούμενες κατά την
κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις.
Άρθρο 2
Σταθμοί Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα
και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο
1. Οι Κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που είναι εγκατεστημένοι στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο και
οι οποίοι έχουν συνάψει σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του ν. 4414/2016 (Α΄
149) ή Σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα
με το άρθρο 12 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) ή αντίστοιχη
σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας προ του
ν. 3468/2006 (Α΄ 129), και οι σταθμοί τους συνεχίζουν να
λειτουργούν μετά την ημερομηνία λήξης των αντίστοιχων
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συμβάσεων, και εφόσον ισχύουν όλες οι απαιτούμενες
κατά την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις, δεν
λαμβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση αλλά αποζημιώνονται
μόνο στο πλαίσιο της συμμετοχής των σταθμών τους στην
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με την παρ. 19 του
άρθρου 3 του ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α΄ 149).
2. Οι κάτοχοι των σταθμών της παρ. 1 του παρόντος,
συμμετέχουν στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας με έναν
από τους ακόλουθους τρόπους:
α) εγγραφόμενοι στο Μητρώο Συμμετεχόντων που τηρεί
ο Λειτουργός της Αγοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον
Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, στον Κώδικα
Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και στα εν ισχύι Εγχειρίδιά τους, καθώς
και στους οικείους Κώδικες και Εγχειρίδια που τίθενται
σε εφαρμογή με τη λειτουργία των αγορών σύμφωνα
με το ν. 4425/2016. Η αποζημίωσή τους για την ενέργεια
που απορροφήθηκε από το Διασυνδεδεμένο Σύστημα
και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο προκύπτει στη βάση των
εσόδων από την απευθείας συμμετοχή τους στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς τυχόν αναπροσαρμογή
των εσόδων αυτών λόγω των Μηχανισμών Χονδρεμπορικής Αγοράς του άρθρου 4 της απόφασης ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/
οικ.187480/07.12.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3955), όπως εξειδικεύεται
στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, στον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας και στα εν ισχύι Εγχειρίδιά τους, καθώς και στους οικείους Κώδικες και Εγχειρίδια που τίθενται
σε εφαρμογή με τη λειτουργία των αγορών σύμφωνα με
το ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α΄ 185),
β) μέσω Φορέων Σωρευτικής Εκπροσώπησης (Φο.Σ.Ε.)
στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Η αποζημίωσή τους
για την ενέργεια που απορροφήθηκε από το Διασυνδεδεμένο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο προκύπτει
στη βάση των εσόδων από την, μέσω εκπροσώπησης,
συμμετοχή τους στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς τυχόν αναπροσαρμογή των εσόδων αυτών λόγω των
Μηχανισμών Χονδρεμπορικής Αγοράς του άρθρου 4 της
απόφασης ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.187480/07.12.2016 (ΦΕΚ Β΄
3955), όπως εξειδικεύεται στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, στον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού
Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και στα εν
ισχύι Εγχειρίδιά τους, καθώς και στους οικείους Κώδικες
και Εγχειρίδια που τίθενται σε εφαρμογή με τη λειτουργία
των αγορών σύμφωνα με το ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α΄ 185),
γ) μέσω του Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου (Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.), σύμφωνα με την απόφαση της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του ν. 4414/2016
(ΦΕΚ Α΄ 149) η οποία δύναται να προβλέπει διαφορετικούς
όρους για σταθμούς της παρούσας με εγκατεστημένη
ισχύ ή μέγιστη ισχύ παραγωγής μικρότερη ή μεγαλύτερη
των ορίων που τίθενται στην παρ. 5 του άρθρου 3 του
ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α΄ 149). Η αποζημίωσή τους για την
ενέργεια που απορροφήθηκε από το Διασυνδεδεμένο
Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο προκύπτει στη
βάση των ονομαστικών εσόδων από την ισοδύναμη συμμετοχή τους στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς
ωστόσο να λαμβάνει υπόψη τυχόν αναπροσαρμογή των
εσόδων αυτών λόγω των Μηχανισμών Χονδρεμπορικής
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Αγοράς του άρθρου 4 της απόφασης ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.
187480/07.12.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3955), όπως εξειδικεύεται στον
Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, στον Κώδικα
Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και στα εν ισχύι Εγχειρίδιά τους, καθώς
και στους οικείους Κώδικες και Εγχειρίδια που τίθενται σε
εφαρμογή με τη λειτουργία των αγορών σύμφωνα με το
ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α΄ 185).
Άρθρο 3
Μεταβατικές διατάξεις
1. Ειδικά οι Κάτοχοι των σταθμών του άρθρου 2 που
είναι εγκατεστημένοι στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο, των
οποίων οι σχετικές συμβάσεις έχουν λήξει ή πρόκειται να
λήξουν πριν την έκδοση της απόφασης της παρ. 5 του
άρθρου 5 του ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α΄ 149), με την οποία
εκτός των άλλων, θα καθορίζονται και οι υποχρεώσεις που
αναλαμβάνει ο Φο.Σ.Ε.Τε.Κ. για τους σταθμούς του άρθρου
2, και οι σταθμοί τους συνεχίζουν νομίμως να λειτουργούν,
οφείλουν εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος της
απόφασης της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 4414/2016 (ΦΕΚ
Α΄ 149) να προχωρήσουν στην επιλογή τρόπου συμμετοχής στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με την
παράγραφο 2 του άρθρου 2.
2. Οι Κάτοχοι των σταθμών της παρ. 1 του παρόντος αποζημιώνονται σωρευτικά για την ενέργεια που παρήγαγαν
οι σταθμοί τους και απορροφήθηκε από το Διασυνδεδεμέ-
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νο Δίκτυο κατά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία
λήξης των σχετικών συμβάσεων και μέχρι την τελευταία
ημέρα του μήνα έκδοσης της παρούσας, και συνεχίζουν
να αποζημιώνονται μηνιαίως μέχρι και δύο μήνες μετά
την έναρξη ισχύος της απόφασης της παρ. 5 του άρθρου
5 του ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α΄ 149) που είναι και η καταληκτική ημερομηνία για την επιλογή του τρόπου συμμετοχής
τους στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με την
παράγραφο 1 του παρόντος. Η αποζημίωση υπολογίζεται
για κάθε μήνα εκκαθάρισης ως το γινόμενο της ενέργειας που παρήγαγε ο σταθμός και απορροφήθηκε από το
Διασυνδεδεμένο Δίκτυο κατά το μήνα εκκαθάρισης με τη
μηνιαία μέση ΟΤΣ του μήνα εκκαθάρισης.
Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος - Δημοσίευση
1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η απόφαση αναρτάται και είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
(http://www.ypeka.gr).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Μαρτίου 2018
Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής
Ανασυγκρότησης 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 αναγκών του δημοσίου (ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α΄ 131).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία
αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε
με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Συνδρομητών. Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά
για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 Δημοσιευτέας Ύλης.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση,
με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Η ενδεδειγμένη διαδρομή είναι:
www.et.gr/ Φ.Ε.Κ./ Δημοσίευση Κειμένων ή Τεύχη ή Διάθεση ΦΕΚ ή Πώληση ή Συνδρομητές. Επίσης μέσω της ιστοσελίδας μας δίδονται πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ).
Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν
τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.
EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστοσελίδα: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr

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

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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