
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/7083/112 
   Καθορισμός χρονοδιαγράμματος για την έναρ-

ξη λειτουργίας των Αγορών Επόμενης Ημέ-

ρας, Ενδοημερήσιας και Εξισορρόπησης του 

ν. 4425/2016 (Α΄ 185), ως ισχύει. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 

οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (ΦΕΚ Α΄ 133), όπως ισχύει.

2) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).

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

4) Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, ... και του Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ...» (ΦΕΚ Α΄ 114).

5) Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών.» (ΦΕΚ Α΄ 121).

6) Την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67409/8288/23.07.2019 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεράσιμο 
Θωμά» (ΦΕΚ Β΄ 3107/2019).

7) Τις διατάξεις του ν. 4643/2019 «Απελευθέρωση αγο-
ράς ενέργειας, εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηση 
της ΔΕΠΑ και στήριξη των Α.Π.Ε. και λοιπές διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄ 193) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού.

8) Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία 
Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, 
για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογο-
νανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 179), όπως 
ισχύει.

9) Τις διατάξεις του ν. 4425/2016 «Επείγουσες ρυθμί-
σεις των Υπουργείων Οικονομικών, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Ερ-
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες 
διατάξεις » (ΦΕΚ Α΄ 185), όπως ισχύει.

10) Τις διατάξεις του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την 
εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του 
Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 5), όπως ισχύει.

11) Την με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓρΥΕΦΠ/2126/60/10.01.2020 
επιστολή του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
προς την εταιρεία με την επωνυμία Ανεξάρτητος Δια-
χειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανώνυμος 
Εταιρεία και το διακριτικό τίτλο ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και προς την 
ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Ελληνικό Χρηματι-
στήριο Ενέργειας Ανώνυμη Εταιρεία και το διακριτικό 
τίτλο ΕΧΕ Α.Ε.

12) Την με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓρΥΕΦΠ/5386/123/17.01.2020 
κοινή επιστολή - εισήγηση της ανώνυμης εταιρείας με 
την επωνυμία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανώνυμος Εταιρεία και το διακρι-
τικό τίτλο ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και της ανώνυμης εταιρείας με την 
επωνυμία Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Ανώνυμη 
Εταιρεία και το διακριτικό τίτλο ΕΧΕ Α.Ε.

Σύμφωνα με το Μέρος Ι της ως άνω εισήγησης:
Α. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των 

προβλεπόμενων από τις διατάξεις του ν. 4425/2016, ως 
ισχύει, εισηγήσεων επί των Κανονισμών, Κωδίκων, Εγχει-
ριδίων, μεθοδολογιών, καθώς και των τεχνικών αποφά-
σεων προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, τίθεται η 31 
Ιανουαρίου 2020, εκτός των κατωτέρω εισηγήσεων, για 
τις οποίες ορίζονται τα ακόλουθα:

α) Για την υποβολή, από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. προς τη Ρυθ-
μιστική Αρχή Ενέργειας, της εισήγησης περί τροποποιή-
σεως του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), σε συνέχεια 
των διατάξεων του ν. 4425/2016, ως ισχύει, τίθεται κατα-
ληκτική ημερομηνία η 15 Φεβρουαρίου 2020.

β) Για την υποβολή, από την Εταιρεία Εκκαθάρισης 
Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε. σε συ-
νεργασία με την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. προς τη Ρυθμιστική Αρχή 
Ενέργειας, της εισήγησης επί του Κανονισμού Εκκαθά-
ρισης της Αγοράς Εξισορρόπησης και των σχετικών με-
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θοδολογιών, τίθεται καταληκτική ημερομηνία η 31 Μαρ-
τίου 2020.

γ) Για την υποβολή, από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. προς τη 
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, της εισήγησης περί τρο-
ποποιήσεως του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης 
(απόφαση ΡΑΕ 1090/2018 ΦΕΚ Β΄ 5910/2018), σε συ-
νέχεια εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 12 του 
ν. 4425/2016, ως ισχύει, για την ανάθεση της εκκαθάρι-
σης των συναλλαγών στην Αγορά Εξισορρόπησης, στην 
Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου 
Ενέργειας Α.Ε., καθώς και των σχετικών μεθοδολογιών, 
τίθεται καταληκτική ημερομηνία η 31 Μαρτίου 2020.

Β. Καταληκτική ημερομηνία για την σύναψη των απαι-
τούμενων συμβάσεων μεταξύ των ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ΕΧΕ Α.Ε. 
και του Φορέα Εκκαθάρισης για τη λειτουργία των ανω-
τέρω Αγορών, τίθεται η 31 Μαρτίου 2020.

Γ. Καταληκτική ημερομηνία για την πραγματική εφαρ-
μογή των συστημάτων λειτουργίας των ανωτέρω Αγο-
ρών μεταξύ των ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ΕΧΕ Α.Ε., του Φορέα Εκκα-
θάρισης και των Συμμετεχόντων, τίθεται η 01 Μαρτίου 
2020, εκτός της πραγματικής εφαρμογής των συστημά-
των λειτουργίας της Εκκαθάρισης της Αγοράς Εξισορρό-
πησης μεταξύ των ΑΔΜΗΕ Α.Ε., Φορέα Εκκαθάρισης και 
των Συμμετεχόντων, για την οποία τίθεται καταληκτική 
ημερομηνία η 1 Μαΐου 2020. Στη φάση αυτή θα διεξα-
χθούν μεμονωμένες δοκιμές των ανωτέρω φορέων με 
τους Συμμετέχοντες.

Δ. Καταληκτική ημερομηνία για την έναρξη δοκιμών 
προσομοίωσης παραγωγικής λειτουργίας όλων των συ-
στημάτων των Αγορών μεταξύ ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ΕΧΕ Α.Ε., Φο-
ρέα Εκκαθάρισης και των Συμμετεχόντων των Αγορών, 
τίθεται η 10 Απριλίου 2020, εκτός της έναρξης δοκιμών 
προσομοίωσης παραγωγικής λειτουργίας των συστη-
μάτων της Εκκαθάρισης της Αγοράς Εξισορρόπησης 
μεταξύ των ΑΔΜΗΕ Α.Ε., του Φορέα Εκκαθάρισης και 
των Συμμετεχόντων, για την οποία τίθεται καταληκτική 
ημερομηνία η 15 Μαΐου 2020. Για τις κοινές δοκιμές θα 
υποβληθούν στο ΥΠΕΝ και θα γνωστοποιηθούν στους 
Συμμετέχοντες, το αργότερο έως και την 28 Φεβρου-
αρίου 2020 και έως την 20 Απριλίου 2020, αντίστοιχα, 
λεπτομερή προγράμματα δοκιμών. Έκαστο πρόγραμ-
μα δοκιμών θα διαμορφωθεί σύμφωνα με το χρονοδι-
άγραμμα που έχει προδιαγραφεί από τους φορείς κατά 
τις τακτικές εβδομαδιαίες αναφορές τους προς το ΥΠΕΝ 
και ενδεικτικά θα περιλαμβάνει:

1. Υποβολή εντολών των Συμμετεχόντων σύμφωνα με 
τις διαδικασίες που προβλέπονται στους αντίστοιχους 
Κανονισμούς των Αγορών

2. Επίλυση των Αγορών
3. Παραγωγή και δημοσίευση αποτελεσμάτων
4. Ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των ΕΧΕ Α.Ε., ΑΔΜΗΕ 

Α.Ε., Φορέα Εκκαθάρισης και Συμμετεχόντων των Αγορών
Ε. Καταληκτική ημερομηνία για την έναρξη διεξαγωγής 

δοκιμής συνεχούς προσομοίωσης παραγωγικής λειτουρ-
γίας των συστημάτων των Αγορών (dry runs), τίθεται η 
15 Μαΐου 2020.

ΣΤ. Καταληκτική ημερομηνία για την έναρξη λειτουρ-
γίας των Αγορών Επόμενης Ημέρας, Ενδοημερήσιας και 
Εξισορρόπησης (Go-Live), τίθεται η 30 Ιουνίου 2020.

Σύμφωνα με το Μέρος ΙΙ της ως άνω εισήγησης:
Α. Η υποβολή των εισηγήσεων προς τη Ρυθμιστική 

Αρχή Ενέργειας αποδεικνύεται από τους σχετικούς αριθ-
μούς πρωτοκόλλου υποβολής προς τη Ρυθμιστική Αρχή 
Ενέργειας, τους οποίους οι αρμόδιοι φορείς οφείλουν να 
υποβάλουν στο ΥΠΕΝ αμελλητί.

Β. Για την διαπίστωση της σύναψης των επιχειρησια-
κών συμβάσεων μεταξύ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ΕΧΕ. Α.Ε, καθώς 
και ΕΧΕ Α.Ε. με την Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών 
του Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε., οι ανωτέρω υπο-
χρεούνται να υποβάλουν αμελλητί στο ΥΠΕΝ και στη 
ΡΑΕ αντίγραφο των σχετικών συμβάσεων δεόντως υπο-
γεγραμμένων.

Η διαπίστωση της σύναψης και υποβολής της σύμβα-
σης μεταξύ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και της Εταιρείας Εκκαθάρισης 
Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε., προς τη 
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας αποδεικνύεται από το σχετι-
κό αριθμό πρωτοκόλλου υποβολής προς τη Ρυθμιστική 
Αρχή Ενέργειας, τον οποίο οι ανωτέρω φορείς οφείλουν 
να κοινοποιήσουν στο ΥΠΕΝ αμελλητί.

Γ. Η έναρξη πραγματικής εφαρμογής των συστημάτων 
λειτουργίας των ανωτέρω Αγορών μεταξύ των ΑΔΜΗΕ 
Α.Ε., ΕΧΕ Α.Ε., του Φορέα Εκκαθάρισης και των Συμμε-
τεχόντων των Αγορών, αποδεικνύεται από την σύνταξη 
δήλωσης τεχνικής ετοιμότητας που θα προσδιορίζει 
ημερομηνία έναρξης έως και την 01 Μαρτίου 2020. Ει-
δικά η έναρξη πραγματικής εφαρμογής των συστημάτων 
λειτουργίας της εκκαθάρισης της Αγοράς Εξισορρόπη-
σης , αποδεικνύεται από την σύνταξη δήλωσης τεχνικής 
ετοιμότητας που θα προσδιορίζει ημερομηνία έναρξης 
έως και την 01 Μαΐου 2020. Οι φορείς υποβάλλουν τις 
ανωτέρω δηλώσεις στο ΥΠΕΝ και στη ΡΑΕ.

Οι φορείς επίσης θα υποβάλουν στο ΥΠΕΝ σχετικές 
αναφορές ολοκλήρωσης των ανωτέρω σταδίων δοκι-
μών εντός του χρονικού διαστήματος 23 έως 27 Μαρτίου 
2020 και 11 έως 15 Μαΐου 2020, αντίστοιχα.

Δ. Για τη διαπίστωση της έναρξης δοκιμών προσο-
μοίωσης παραγωγικής λειτουργίας όλων των συστημά-
των των Αγορών μεταξύ ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ΕΧΕ Α.Ε., Φορέα 
Εκκαθάρισης και των Συμμετεχόντων των Αγορών, οι 
ανωτέρω φορείς θα υποβάλουν στο ΥΠΕΝ και στη ΡΑΕ 
σχετική αναφορά - δήλωση τεχνικής ετοιμότητας που θα 
προσδιορίζει ημερομηνία έναρξης των δοκιμών μέχρι 
και την 10 Απριλίου 2020. Ειδικά η έναρξη δοκιμών προ-
σομοίωσης παραγωγικής λειτουργίας των συστημάτων 
εκκαθάρισης της Αγοράς Εξισορρόπησης, αποδεικνύεται 
από την αναφορά - δήλωση τεχνικής ετοιμότητας που 
θα προσδιορίζει ημερομηνία έναρξης των δοκιμών μέχρι 
και την 15 Μαΐου 2020.

Οι φορείς επίσης θα υποβάλουν στο ΥΠΕΝ και στη ΡΑΕ 
σχετικές αναφορές ολοκλήρωσης του ανωτέρω σταδίου 
δοκιμών εντός του χρονικού διαστήματος 4 έως 8 Μαΐου 
2020 και 18 έως 22 Μαΐου 2020, αντίστοιχα.

Ε. Για την διαπίστωση της έναρξης διεξαγωγής δοκιμής 
συνεχούς προσομοίωσης παραγωγικής λειτουργίας των 
συστημάτων των Αγορών (dry runs), οι ανωτέρω φορείς 
θα υποβάλουν στο ΥΠΕΝ και στη ΡΑΕ σχετική αναφορά - 
δήλωση τεχνικής ετοιμότητας που θα προσδιορίζει ημε-
ρομηνία έναρξης των δοκιμών μέχρι και την 15 Μαΐου 
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2020. Οι φορείς επίσης θα υποβάλουν στο ΥΠΕΝ και στη 
ΡΑΕ τελική έκθεση τεχνικής και συμβατικής ετοιμότητας 
εντός του χρονικού διαστήματος 15 έως 19 Ιουνίου 2020.

ΣΤ. Για την διαπίστωση της έναρξης λειτουργίας των 
Αγορών Επόμενης Ημέρας, Ενδοημερήσιας και Εξισορ-
ρόπησης, οι ανωτέρω φορείς θα υποβάλουν στο ΥΠΕΝ 
και στη ΡΑΕ σχετική αναφορά-δήλωση τεχνικής ετοιμό-
τητας που θα προσδιορίζει ημερομηνία έναρξης λειτουρ-
γίας (go-live) των Αγορών μέχρι και την 30 Ιουνίου 2020.

13) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αντικείμενο

Κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του 
ν. 4643/2019 (ΦΕΚ Α΄ 193), με την παρούσα απόφαση 
γίνεται αποδεκτή η κοινή εισήγηση της εταιρείας Ανεξάρ-
τητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., ως Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήμα-
τος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) και της 
εταιρείας Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας (ΕΧΕ) Α.Ε., 

ως Χρηματιστηρίου Ενέργειας και καθορίζεται δεσμευ-
τικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των υποχρεώσεών 
τους, σε συνεργασία με την Εταιρεία Εκκαθάρισης Συ-
ναλλαγών του Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε., ως Φο-
ρέα Εκκαθάρισης, κατά τις διατάξεις του ν. 4425/2016 
(ΦΕΚ Α΄ 185), ως ισχύει, για την έναρξη λειτουργίας των 
Αγορών Επόμενης Ημέρας, Ενδοημερήσιας και Αγοράς 
Εξισορρόπησης, καθώς και διαδικασία διαπίστωσης της 
υλοποίησης των σχετικών ενεργειών, όπως αναφέρονται 
στο υπό στοιχείο 12 του σκεπτικού της απόφασης.

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, 23 Ιανουαρίου 2020

Ο Υφυπουργός

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΘΩΜΑΣ   
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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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