
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/78337/224  
  Τροποποίηση της αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1.21/οικ. 

12112/20-06-2013 απόφασης του Υφυπουργού 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλα-

γής «Κατηγορίες, κριτήρια και διαδικασία έντα-

ξης Πελατών στους Ευάλωτους Πελάτες ηλεκτρι-

κής ενέργειας» (Β’ 1521/2013) όπως ισχύει. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρ. 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας 

για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κω-
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).

2. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ).» (Α’ 160).

3. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων... και 
του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας…» (Α΄ 114).

4. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν.4001/2011 (Α΄179).
6. Τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε 

Πελάτες (Β΄ 832/09.04.2013), όπως ισχύει.
7. Την υπ’ αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.2010 από-

φαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού 
Τιμολογίου» (Β’ 1403), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Την υπ΄αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1.21/οικ.12112/20.6.2013 
απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργει-
ας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατηγορίες, κριτήρια και 
διαδικασία ένταξης Πελατών στους Ευάλωτους Πελάτες 
ηλεκτρικής ενέργειας» (Β’ 1521).

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, 
αποφασίζουμε

την τροποποίηση της αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1.21/οικ. 
12112/20-06-2013 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλ-
λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατηγορίες, 

κριτήρια και διαδικασία ένταξης Πελατών στους Ευά-
λωτους Πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας» (Β’ 1521/2013) 
ως ακολούθως:

Άρθρο 1

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«1. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ως Ευ-
άλωτοι Πελάτες νοούνται οι Οικιακοί Πελάτες ηλεκτρι-
κής ενέργειας, κατά την έννοια της περίπτωσης (ιζ) της 
παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 4001/2011 (εφεξής 
καλούμενοι «Πελάτες»), και αποκλειστικά σε σχέση με 
την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας που αφορά σε 
κάλυψη αναγκών της κύριας κατοικίας τους, εφ’ όσον 
εντάσσονται σε μία από τις κάτωθι κατηγορίες.

α) Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
Πελάτες που έχουν ενταχθεί στο Κοινωνικό Οικιακό 

Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
υπ’αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.2010 απόφαση του 
Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου» 
(Β’ 1403), όπως εκάστοτε ισχύει.

β) Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Πελάτες που στην σύνθεση του νοικοκυριού τους 

περιλαμβάνεται και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη 
μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, 
η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για 
τη ζωή τους και έχουν οι ίδιοι και τα μέλη του νοικο-
κυριού τους με βάση τους ορισμούς του άρθρου 2 της 
Γ.Δ.5οικ.2961-10/24.1.2017 απόφασης «Καθορισμός 
των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προ-
γράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», ετήσιο 
συνολικό πραγματικό (φορολογητέο, αυτοτελώς φορο-
λογούμενο ή ειδικώς φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο 
φόρου) ή τεκμαρτό εισόδημα, όπως αυτό προκύπτει από 
τις τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου εισο-
δήματος των μελών του νοικοκυριού για τις οποίες έχει 
λήξει η οριζόμενη από τις κείμενες διατάξεις ή η παρα-
ταθείσα με οποιονδήποτε τρόπο προθεσμία υποβολής, 
έως τα όρια που προβλέπονται στην υπ’αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/
Φ29/16027/6.8.2010 απόφαση «Εφαρμογή Κοινωνικού 
Οικιακού Τιμολογίου», όπως εκάστοτε ισχύει.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

13 Νοεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 5030

60333



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ60334 Τεύχος Β’ 5030/13.11.2018

γ) Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Πελάτες, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το εβδομηκο-

στό (70ό) έτος της ηλικίας τους, υπό την προϋπόθεση 
ότι δεν υπάρχει άλλο ενήλικο μέλος του νοικοκυριού 
το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το ως άνω όριο ηλικίας 
και επιπροσθέτως να έχουν οι ίδιοι και τα μέλη του νοι-
κοκυριού τους με βάση τους ορισμούς του άρθρου 2 
της Γ.Δ.5οικ.2961-10/24.1.2017 απόφασης «Καθορισμός 
των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προ-
γράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», ετήσιο 
συνολικό πραγματικό (φορολογητέο, αυτοτελώς φορο-
λογούμενο ή ειδικώς φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο 
φόρου) ή τεκμαρτό εισόδημα, όπως αυτό προκύπτει από 
τις τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου εισο-
δήματος των μελών του νοικοκυριού για τις οποίες έχει 
λήξει η οριζόμενη από τις κείμενες διατάξεις ή η παρα-
ταθείσα με οποιονδήποτε τρόπο προθεσμία υποβολής 
έως τα όρια που προβλέπονται στην υπ’αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/
Φ29/16027/6.8.2010 απόφαση «Εφαρμογή Κοινωνικού 
Οικιακού Τιμολογίου», όπως εκάστοτε ισχύει, προσαυ-
ξανόμενα κατά οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ.»

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 διαγράφεται.

Άρθρο 2
Το άρθρο 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 3» 
Διαδικασία ένταξης στο Μητρώο

1. Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλε-
κτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε) τηρεί ενιαίο Μητρώο 
Ευάλωτων Πελατών, στο οποίο εντάσσονται, είτε αυ-
τόματα, Πελάτες που έχουν ενταχθεί στο Κ.Ο.Τ, σύμ-
φωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ` αριθ Δ5-ΗΛ/Β/
Φ29/16027/6.8.2010 απόφαση του Υφυπουργού Πε-
ριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως 
εκάστοτε ισχύει, είτε κατόπιν αιτήσεως τους, Πελάτες 
που εμπίπτουν σε κάποια από τις υποκατηγορίες Β’ και 
Γ’ του άρθρου 2 της παρούσας υπουργικής.

2. Οι αιτήσεις για την ένταξη στο Μητρώο Ευάλωτων 
Πελατών υποβάλλονται οποτεδήποτε εντός του έτους, 
ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού ιστότοπου του 
προγράμματος με τη χρήση των προσωπικών κωδικών 
πρόσβασης του πληροφοριακού συστήματος TAXISnet 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). 
Για τη μηχανογραφική διαδικασία υποβολής αιτήσεων 
για ένταξη στο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών, ορίζεται 
ως αρμόδιος φορέας η Ανώνυμη Εταιρεία με την επω-
νυμία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφά-
λισης Α.Ε.» (εφεξής Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.). Η Γενική Γραμματεία 
Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου 
Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.) υποστηρίζουν τις μηχανογραφικές διαδικασίες 
που αναπτύσσονται για την ηλεκτρονική διασταύρω-
ση των δηλωθέντων στοιχείων της αίτησης με όλα τα 
στοιχεία που διαθέτει το Υπουργείο Οικονομικών. O 
Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. υποστηρίζει τις μηχανογραφικές διαδικα-
σίες που αναπτύσσονται για την ηλεκτρονική διασταύ-
ρωση των δηλωθέντων στοιχείων της αίτησης με όλα 
τα στοιχεία που διαθέτει για τον δικαιούχο της παροχής 
ηλεκτρικής ενέργειας.

3. Η αίτηση υποβάλλεται από τον/την ενήλικο/ενήλικη 
υπόχρεο ή το/τη σύζυγο του/της υπόχρεου υποβολής 
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του νοικοκυριού, 
με την πρόσθετη προϋπόθεση η παροχή ηλεκτρικής 
ενέργειας για την οποία αιτείται την ένταξη στο Μητρώο 
Ευάλωτων Πελατών να είναι στο όνομά του/της ή του/
της συζύγου του/της. Σε περίπτωση που η παροχή δεν 
αντιστοιχεί στον/στην αιτούντα/αιτούσα ή το/τη σύζυγο 
του/της, πρέπει πριν από την υποβολή της αίτησης για 
την ένταξη στο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών να ολοκλη-
ρωθούν οι απαιτούμενες κάθε φορά διαδικασίες, ώστε 
ο λογαριασμός να εκδίδεται στο όνομά του/της ή του/
της συζύγου του/της και να αναγράφει τη διεύθυνση της 
κύριας κατοικίας του.

4. Με την αίτηση ο αιτών παρέχει εξουσιοδότηση για 
αναζήτηση από τους αρμόδιους φορείς για όλα τα μέλη 
του νοικοκυριού των στοιχείων που δηλώνονται και πι-
στοποιούν την ένταξη σε κατηγορία δικαιούχου.

5. Ο αιτών συμπληρώνει υποχρεωτικά στα αντίστοιχα 
πεδία της αίτησης τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 
(Α.Φ.Μ.), τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης 
(Α.Μ.Κ.Α.). και τον αριθμό της παροχής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας για την οποία αιτείται την ένταξη. Όσα στοιχεία 
είναι διαθέσιμα από τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων 
εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στα αντίστοιχα πεδία 
της αίτησης και ο αιτών συμπληρώνει αυτά που λείπουν.

6. Ειδικά, για νοικοκυριά που στη σύνθεσή τους περι-
λαμβάνουν και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μη-
χανικής υποστήριξης πρέπει επιπλέον να δηλώνεται ο 
αριθμός πρωτοκόλλου βεβαίωσης του ασφαλιστικού φο-
ρέα, στον οποίο υπάγεται ο ασθενής, με την οποία πιστο-
ποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής 
υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή του ασθενούς ή ο 
αριθμός πρωτοκόλλου βεβαίωσης αντίστοιχου περιεχο-
μένου από κρατικό νοσοκομείο, στην περίπτωση που ο 
ασθενής είναι ανασφάλιστος. Οι δικαιούχοι οφείλουν να 
διατηρούν το πρωτότυπο της σχετικής βεβαίωσης και 
όλων των λοιπών σχετικών εγγράφων για όσο διάστημα 
είναι ενταγμένοι στο Μητρώο και να τα προσκομίζουν σε 
περίπτωση σχετικού ελέγχου. Η ύπαρξη και η ακρίβεια 
του περιεχομένου της βεβαίωσης και η ακρίβεια των 
δηλούμενων στοιχείων μπορεί να ελεγχθεί από τις αρ-
μόδιες υπηρεσίες με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών.

7. Σε περίπτωση νοικοκυριού που απαρτίζεται και από 
φιλοξενούμενα μέλη, η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστι-
κά από τον/την υπόχρεο ή τον/τη σύζυγο του υπόχρε-
ου υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της 
φιλοξενούσας μονάδας, για το σύνολο των μελών του 
νοικοκυριού. Σε αυτήν την περίπτωση, κατά την επε-
ξεργασία της αίτησης, θα ζητηθεί η συναίνεση των φιλο-
ξενούμενων ατόμων μέσω των κωδικών τους TAXISnet 
για αναζήτηση των στοιχείων που δηλώνονται από τους 
αρμόδιους φορείς. Η υποβολή δήλωσης φορολογίας ει-
σοδήματος από όλα τα μέλη του νοικοκυριού που έχουν 
τέτοια υποχρέωση και η συναίνεση όλων των φιλοξενού-
μενων ενηλίκων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την 
ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησης.
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8. Μετά την ολοκλήρωση συμπλήρωσης της αίτησης 
και σε περίπτωση που δεν προκύπτει αναντιστοιχία με-
ταξύ των δηλωθέντων στοιχείων και του αποτελέσματος 
των διασταυρώσεων, ο αιτών δύναται να υποβάλλει ορι-
στικά την αίτηση.

9. Αφού εξεταστούν τα σχετικά στοιχεία, ο αιτών 
εντάσσεται στο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών από την 
επομένη της ημερομηνίας ολοκλήρωσης του ελέγχου 
και της αποστολής στον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. από τους αρμόδιους 
φορείς των στοιχείων του δικαιούχου και ενημέρωσης 
για την κατηγορία ένταξης. Εάν έχει προκύψει από τον 
έλεγχο ότι δεν πληροί τα κριτήρια τότε ο αιτών ενημε-
ρώνεται για τους λόγους απόρριψης της αίτησής του. 
Κάθε νοικοκυριό εντάσσεται στο Μητρώο για μία μόνο 
παροχή.

10. Όσοι έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Ευάλωτων Πελα-
τών είτε απαιτείται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση εντός 
ενός (1) μηνός από τη λήξη της οριζόμενης από τις κεί-
μενες διατάξεις ή της παραταθείσας με οποιονδήποτε 
τρόπο προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου ει-
σοδήματος φυσικών προσώπων, οπότε και διενεργείται 
επανέλεγχος των προϋποθέσεων ένταξης στο Μητρώο 
είτε εντάσσονται αυτόματα στην περίπτωση που έχουν 
ήδη ενταχθεί στο Κ.Ο.Τ. Για την πρώτη περίπτωση, όπου 
απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης, ο Πελάτης απεντάσ-
σεται από το Μητρώο Ευάλωτων Πελατών εάν προκύψει 
ότι δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις ένταξης σε 
καμία κατηγορία ή δεν υποβάλλεται αίτηση μέχρι την 
επόμενη ημέρα της λήξης της προθεσμίας του πρώτου 
εδαφίου. Υποβολή τροποποιητικής αίτησης λόγω με-
ταβολής των στοιχείων που έχουν δηλωθεί μπορεί να 
υποβληθεί οποτεδήποτε εντός του έτους.

Άρθρο 3
Μεταβατικές διατάξεις

Πελάτες που είναι ήδη ενταγμένοι στο Μητρώο Ευά-
λωτων Πελατών, υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηση 
με βάση τα κριτήρια και τις διαδικασίες που ορίζονται 
με την παρούσα εκτός και αν έχουν ήδη ενταχθεί στο 
Κ.Ο.Τ. Για την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, οι Πελάτες 
αν δεν πληρούν τα κριτήρια ή δεν υποβάλλουν αίτηση 
απεντάσσονται αυτόματα την 31η Δεκεμβρίου 2018.

Άρθρο 4
Καταργούμενες διατάξεις

Το άρθρο 4 καταργείται.

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της για 
τους Πελάτες που εντάσσονται στις Β΄ και Γ΄ κατηγορίες 
της παρούσας και από την ημερομηνία ένταξής τους 
στο Κ.Ο.Τ. για τους Πελάτες που εντάσσονται στην Α΄ 
κατηγορία της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2018 

Ο Υπουργός 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ  
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*02050301311180004*

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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής 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 - 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,


		2018-11-13T13:22:33+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




