
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7001/2/1478-μβ΄ 
από 20.4.2017 απόφασης Αρχηγού Ελληνικής 
Αστυνομίας «Καθορισμός τοπικής αρμοδιότητας 
περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυ-
νομίας.» (Β΄ 1540).

2 Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 
οικ. 146163/2012 - Μέτρα και Όροι για τη Διαχεί-
ριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων, όπως 
ισχύει.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 7001/2/1478-νθ΄ (1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7001/2/1478-μβ΄ 

από 20.4.2017 απόφασης Αρχηγού Ελληνικής 

Αστυνομίας «Καθορισμός τοπικής αρμοδιότη-

τας περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής 

Αστυνομίας.» (Β΄ 1540).

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 8 παρ. 5 και 11 παρ. 6 του 

ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» 
(Α΄ 152), όπως το δεύτερο άρθρο αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1590/1986 (Α΄ 49).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 1 του ν. 4249/2014 
«Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυρο-
σβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολι-
τικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και 
ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 73).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κω-
δικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 
(Α΄ 98).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος β΄ περίπτω-
ση 3 της ΓΔΟΕΣ/1/2/243-β΄ από 27.9.2017 απόφασης του 
Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών «Μεταβίβαση αρ-

μοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδοτήσεων Αναπληρωτή 
Υπουργού Εσωτερικών επί θεμάτων Ελληνικής Αστυ-
νομίας σε υφιστάμενα Υπηρεσιακά όργανα» (Β΄ 3470).

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση διατάξεων

1. Ο τίτλος της υποπερίπτωσης (11) της περίπτωσης 
δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του πρώτου Τμήματος της 
υπ’ αριθμ. 7001/2/1478-μβ΄ από 20.4.2017 απόφασης 
αντικαθίσταται ως εξής:

«(11) Τμήμα Ασφάλειας Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας 
Χαλκηδόνας.»

2. Η περίπτωση η΄ της παρ. 5 του άρθρου 1 του πρώτου 
Τμήματος της υπ’ αριθμ. 7001/2/1478-μβ΄ από 20.4.2017 
απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«η. Β΄ Αστυνομικό Τμήμα Αχαρνών - Ολυμπιακού Χω-
ριού.

Περιλαμβάνει το πολεοδομικό συγκρότημα του Ολυ-
μπιακού Χωριού του δήμου Αχαρνών.»

3. Στην παρ. 5 του άρθρου 1 του πρώτου Τμήματος της 
υπ’ αριθμ. 7001/2/1478-μβ΄ από 20.4.2017 απόφασης 
προστίθεται περίπτωση κ΄ ως εξής:

«κ. Αστυνομικός Σταθμός Θρακομακεδόνων.
Περιλαμβάνει τη Διοικητική Περιφέρεια του οικισμού 

Βαρυμπόμπης, καθώς και της Δημοτικής Ενότητας Θρα-
κομακεδόνων του Δήμου Αχαρνών.»

4. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 6 του άρθρου 1 του πρώτου 
Τμήματος της υπ’ αριθμ. 7001/2/1478-μβ΄ από 20.4.2017 
απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«ε. Αστυνομικό Τμήμα Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλ-
κηδόνας.

Περιλαμβάνει τη Διοικητική Περιφέρεια του Δήμου 
Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας.»

5. Η περίπτωση η΄ της παρ. 4 του άρθρου 3 του πρώτου 
Τμήματος της υπ’ αριθμ. 7001/2/1478-μβ΄ από 20.4.2017 
απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«η. Σταθμός Τροχαίας Αμφιλοχίας.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομι-

κού Τμήματος. Επιπλέον, περιλαμβάνει το τμήμα επί της 
Ε.Ο. Αντιρρίου - Ιωαννίνων από χ/θ 99,001 έως και χ/θ 
139,000 (όρια Νομού Άρτας), το τμήμα της Ε.Ο. Αμφιλο-
χίας - Λευκάδας από χ/θ 0,001 έως και χ/θ 16,850 και το 
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τμήμα του αυτοκινητοδρόμου της Ιονίας Οδού από χ/θ 
89,642 (κόμβος Α/Κ Αμβρακίας/Πρέβεζας) έως και χ/θ 
130,513 (κόμβος Α/Κ Κομποτίου).»

6. Η περίπτωση ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του πρώτου 
Τμήματος της υπ’ αριθμ. 7001/2/1478-μβ΄ από 20.4.2017 
απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

ζ. Αστυνομικό Τμήμα Βόρειας Κέρκυρας.
Περιλαμβάνει τις Διοικητικές Περιφέρειες των Δημο-

τικών Ενοτήτων Εσπερίων, Θιναλίου, Κασσωπαίων και 
Μαθρακίου, του Δήμου Κέρκυρας.»

7. Στην παρ. 2 του άρθρου 4 του πρώτου Τμήματος της 
υπ’ αριθμ. 7001/2/1478-μβ΄ από 20.4.2017 απόφασης 
προστίθενται περιπτώσεις ια΄ και ιβ΄ ως εξής:

«ια. Αστυνομικός Σταθμός Ερεικούσσης.
Περιλαμβάνει τη Διοικητική Περιφέρεια της Δημοτικής 

Ενότητας Ερείκουσας του Δήμου Κέρκυρας.
ιβ. Αστυνομικός Σταθμός Οθωνών.
Περιλαμβάνει τη Διοικητική Περιφέρεια της Δημοτικής 

Ενότητας Οθωνών του Δήμου Κέρκυρας.»
8. Η περίπτωση α΄ της παρ. 6 του άρθρου 5 του πρώτου 

Τμήματος της υπ’ αριθμ. 7001/2/1478-μβ΄ από 20.4.2017 
απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Καλαμάτας.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομι-

κού Τμήματος. Επιπλέον, ασκεί και καθήκοντα Υπηρεσίας 
Ελέγχου Διαβατηρίων στον λιμένα Καλαμάτας.»

9. Στην παρ. 6 του άρθρου 5 του πρώτου Τμήματος της 
υπ’ αριθμ. 7001/2/1478-μβ΄ από 20.4.2017 απόφασης 
προστίθεται περίπτωση ια΄ ως εξής:

«ια. Αστυνομικός Σταθμός Κρατικού Αερολιμένα Κα-
λαμάτας.

Περιλαμβάνει τον περιφραγμένο και οριοθετημένο 
χώρο των εγκαταστάσεων του κρατικού αερολιμένα 
Καλαμάτας. Επιπλέον, ασκεί και καθήκοντα Υπηρεσίας 
Ελέγχου Διαβατηρίων στον εν λόγω αερολιμένα.»

10. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 1 του δεύ-
τερου Τμήματος της υπ’ αριθμ. 7001/2/1478-μβ΄ από 
20.4.2017 απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«δ. Αστυνομικό Τμήμα Πυλαίας - Χορτιάτη.
Περιλαμβάνει τη Διοικητική Περιφέρεια του Δήμου 

Πυλαίας - Χορτιάτη πλην της Δημοτικής Ενότητας Πα-
νοράματος του ιδίου Δήμου.»

11. Η περίπτωση ι΄ της παρ. 3 του άρθρου 1 του δεύ-
τερου Τμήματος της υπ’ αριθμ. 7001/2/1478-μβ΄ από 
20.4.2017 απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«ι. Αστυνομικό Τμήμα Δέλτα.
Περιλαμβάνει τη Διοικητική Περιφέρεια του Δήμου 

Δέλτα πλην της Δημοτικής Ενότητας Χαλάστρας του 
ιδίου Δήμου.»

12. Στην παρ. 3 του άρθρου 1 του δεύτερου Τμήματος 
της υπ’ αριθμ. 7001/2/1478-μβ΄ από 20.4.2017 απόφασης 
προστίθενται περιπτώσεις κα΄ και κβ΄ ως εξής:

«κα. Αστυνομικός Σταθμός Πανοράματος.
Περιλαμβάνει τη Διοικητική Περιφέρεια της Δημοτικής 

Ενότητας Πανοράματος του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη.
κβ. Αστυνομικός Σταθμός Χαλάστρας.
Περιλαμβάνει τη Διοικητική Περιφέρεια της Δημοτικής 

Ενότητας Χαλάστρας του Δήμου Δέλτα.»

13. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 1 του δεύ-
τερου Τμήματος της υπ’ αριθμ. 7001/2/1478-μβ΄ από 
20.4.2017 απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«γ. Τμήμα Τροχαίας Χαλκηδόνος.
Περιλαμβάνει τη Διοικητική Περιφέρεια του Δήμου 

Χαλκηδόνος, της Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας του Δή-
μου Ωραιοκάστρου και του Δήμου Δέλτα πλην της Δημο-
τικής Κοινότητας Καλοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας 
Εχεδώρου που εκτείνεται νοτιοανατολικά της Ν.Ε.Ο. Θεσ/
νίκης - Αθηνών, καθώς και των Τοπικών Κοινοτήτων Αθύ-
ρων και Ραχώνας της Δημοτικής Ενότητας Πέλλας του 
Δήμου Πέλλας».

14. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του δεύ-
τερου Τμήματος της υπ’ αριθμ. 7001/2/1478-μβ΄ από 
20.4.2017 απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«δ. Αστυνομικό Τμήμα Παιονίας.
Περιλαμβάνει τη Διοικητική Περιφέρεια της Δημοτι-

κής Ενότητας Πολυκάστρου, καθώς και της Δημοτικής 
Ενότητας Αξιούπολης, πλην των Τοπικών Κοινοτήτων 
Γοργόπης και Ρυζίων του Δήμου Παιονίας.»

15. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του δεύ-
τερου Τμήματος της υπ’ αριθμ. 7001/2/1478-μβ΄ από 
20.4.2017 απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«ε. Αστυνομικό Τμήμα Γουμένισσας.
Περιλαμβάνει τη Διοικητική Περιφέρεια των Δημο-

τικών Ενοτήτων Γουμένισσας, Ευρωπού και Λιβαδίων 
και των Τοπικών Κοινοτήτων Γοργόπης και Ρυζίων της 
δημοτικής ενότητας Αξιούπολης του Δήμου Παιονίας.»

16. Στην περίπτωση στ΄ της παρ. 3 του άρθρου 4 του 
δεύτερου Τμήματος της υπ’ αριθμ. 7001/2/1478-μβ΄ από 
20.4.2017 απόφασης η λέξη «Ζάκας» αντικαθίσταται από 
τη λέξη «Ζιάκας».

17. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 5 του δεύ-
τερου Τμήματος της υπ’ αριθμ. 7001/2/1478-μβ΄ από 
20.4.2017 απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«γ. Τμήμα Τροχαίας Άρτας
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυ-

νομικού Τμήματος. Επιπλέον, περιλαμβάνει την Ε.Ο Άρ-
τας - Τρικάλων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, και το 
τμήμα της Ιονίας Οδού από χθ 130,513 (Α/Κ Κομποτίου) 
μέχρι χθ 168,649 (Α/Κ Γοργομύλου).»

18. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 5 του δεύ-
τερου Τμήματος της υπ’ αριθμ. 7001/2/1478-μβ΄ από 
20.4.2017 απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«δ. Αστυνομικό Τμήμα Γεωργίου Καραϊσκάκη:
Περιλαμβάνει τη Διοικητική Περιφέρεια του Δήμου 

Γεωργίου Καραϊσκάκη. Επιπλέον περιλαμβάνει την 
επαρχιακή οδό Άρτας - Καρδίτσας της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας.»

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

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, 10 Οκτωβρίου 2017

O Αρχηγός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43859Τεύχος Β’ 3649/16.10.2017

Αριθμ. Οικ. 41848/1848 (2)
Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 

οικ. 146163/2012 - Μέτρα και Όροι για τη Διαχεί-

ριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων, όπως 

ισχύει.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4042/2012 «Ποι-

νική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την 
Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης 
αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - 
Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Α΄ 24)

2. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 
Α΄ 210).

3. Την υπ’ αριθμ. Υ198/2016 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φά-
μελλο» (ΦΕΚ Β΄ 3722).

4. Την υπ’ αριθμ. 146163/2012 κοινή υπουργική από-
φαση «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων 
Υγειονομικών Μονάδων, όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β΄ 1537).

5. Την υπ’ αριθμ. 62952/5384/2016 κοινή υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 4326 Β΄) «Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Δια-
χείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με 
το άρθρο 31 του ν. 4342/2015» (ΦΕΚ Β΄ 4326).

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού.

7. Την υπ’ αριθμ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168), 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Η παρούσα απόφαση αποσκοπεί στην τροποποίηση 
της κοινής υπουργικής απόφασης οικ. 146163/2012 (ΦΕΚ 
Β΄ 1537) - Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων 
Υγειονομικών Μονάδων, όπως ισχύει.

Άρθρο 2
Τροποποιήσεις

1. Στο κεφάλαιο 3, παράγραφος 3.1.3, προστίθεται πα-
ράγραφος μετά την περίοδο «Η αποθήκευση των απο-
βλήτων θα πρέπει να γίνεται σε θερμοκρασία ≤5°C, .... 
μικρότερες των 500 λίτρων.»:

«Ειδικότερα για τις Υγειονομικές Μονάδες Πρωτο-
βάθμιας Περίθαλψης η αποθήκευση των αποβλήτων 
μπορεί να γίνεται σε θάλαμο κατάψυξης (≤-18°C) για πα-
ραγόμενες ποσότητες έως 100Kg ετησίως/ κατηγορία 

(ΕΑΑΜ/ ΜΕΑ) και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο 
του έτους. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχει ολοκλη-
ρωθεί η διαδικασία επεξεργασίας των αποβλήτων στο 
διάστημα ενός έτους. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται 
για την αποθήκευση των αποβλήτων ψυκτικός θάλαμος 
θερμοκρασίας 0±2°C, η αποθήκευση μπορεί να γίνεται 
για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από 30 ημέρες, 
ανάλογα της χωρητικότητας του θαλάμου.»

2. Ο Πίνακας ΙΙ του Παραρτήματος Ι τροποποιείται ως 
ακολούθως:

Στις γραμμές 1 και 2 του Πίνακα ΙΙ του Παραρτήματος Ι, 
στην 5η στήλη «Προδιαγραφές Αποθήκευσης», προστίθε-
ται παράγραφος: «Ειδικότερα για τις Υγειονομικές Μονά-
δες Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης η αποθήκευση των απο-
βλήτων μπορεί να γίνεται σε θάλαμο κατάψυξης (≤-18°C) 
για παραγόμενες ποσότητες έως 100Kg ετησίως/ κατη-
γορία (ΕΑΑΜ/ ΜΕΑ) και για χρονικό διάστημα όχι με-
γαλύτερο του έτους. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να 
έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επεξεργασίας των απο-
βλήτων στο διάστημα ενός έτους. Σε περίπτωση που 
χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των αποβλήτων 
ψυκτικός θάλαμος θερμοκρασίας 0±2°C, η αποθήκευση 
μπορεί να γίνεται για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο 
από 30 ημέρες, ανάλογα της χωρητικότητας του θαλά-
μου.»

3. Ο Πίνακας 7 του Παραρτήματος ΙΙ τροποποιείται ως 
ακολούθως:

Στις γραμμές 1 και 2 του Πίνακα 7 του Παραρτήμα-
τος ΙΙ, στην 5η στήλη «Προδιαγραφές Αποθήκευσης», 
προστίθεται παράγραφος: «Ειδικότερα για τις Υγειονομι-
κές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης η αποθήκευση 
των αποβλήτων μπορεί να γίνεται σε θάλαμο κατάψυξης 
(≤-18°C) για παραγόμενες ποσότητες έως 100Kg ετησί-
ως/ κατηγορία (ΕΑΑΜ/ ΜΕΑ), και για χρονικό διάστημα 
όχι μεγαλύτερο του έτους. Σε κάθε περίπτωση θα πρέ-
πει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επεξεργασίας των 
αποβλήτων στο διάστημα ενός έτους. Σε περίπτωση που 
χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των αποβλήτων 
ψυκτικός θάλαμος θερμοκρασίας 0±2°C, η αποθήκευση 
μπορεί να γίνεται για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο 
από 30 ημέρες, ανάλογα της χωρητικότητας του θαλά-
μου.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2017 

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών Υγείας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ
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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
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