
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 497/2022 
Καθορισμός των αριθμητικών τιμών των παρα-

μέτρων της Χρέωσης Μη Συμμόρφωσης περί συ-

στηματικής πρόκλησης μη εφικτού Προγράμμα-

τος Αγοράς, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 

102 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης και 

την παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4425/2016. 

 Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Το Κεφάλαιο Γ΄ «Διατάξεις Αρμοδιότητας Υπουρ-

γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» του ν. 4425/2016 
«Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων Οικονομικών, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης, για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄185) και ιδίως την παρ. 4 
του άρθρου 18 του νόμου αυτού.

2. 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).

3. Τον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης (Από-
φαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 1090/2018, Β’ 5910/31.10.2018 
και Β’ 468/18.02.2019), όπως ισχύει μετά την τρο-
ποποίηση με τις αποφάσεις ΡΑΕ υπ’ αρ. 938/2020
(Β΄ 2757), 1357/2020 (Β΄ 4516), 1572/2020 (Β΄ 54840),
54/2021 (Β΄ 531/10.02.2021), 609/2021 (Β΄ 3500), 
775/2021 (Β΄ 4982), 854/2021 (Β΄ 5418), 98/2022 (Β’ 725) 
και 185/24.2.2022 (Β’ 985) και ιδίως τα άρθρα 2 και 102 
αυτού.

4. Τον Κανονισμό Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης 
Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς (Απόφαση ΡΑΕ 
υπ’ αριθ. 1116/2018, Β’ 5914/31.12.2018), όπως ισχύει
μετά την τροποποίηση με τις αποφάσεις ΡΑΕ υπ’ αρ. 
820/2020 (Β΄ 1941), 1228/2020 (Β΄ 4124), 610/2021
(Β΄ 3857), 775/2021 (Β’ 4982) και 987/2021 (Β’ 6485).

5. Την υπ’ αρ. 1298/2020 απόφαση ΡΑΕ σχετικά με την 
ημέρα έναρξης της μη συζευγμένης λειτουργίας της Αγο-
ράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς 
σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4425/2016 (Α’ 185) και το 

Κεφαλαίου 7 του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς 
Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς.

6. Την υπ’ αρ. 1363/2020 απόφαση ΡΑΕ «Έγκριση της 
μεθοδολογίας υπολογισμού μη εφικτού Προγράμμα-
τος Αγοράς και καθορισμός των αριθμητικών τιμών 
των παραμέτρων της Χρέωσης Μη Συμμόρφωσης περί 
συστηματικής πρόκλησης μη εφικτού Προγράμματος 
Αγοράς, σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 102 και 
το άρθρο 113 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης 
και την παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4425/2016» (Β’4596).

7. Την υπ’ αρ. 1458/2020 απόφαση ΡΑΕ «Τροποποίηση 
της μεθοδολογίας υπολογισμού μη εφικτού Προγράμ-
ματος Αγοράς, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 2 
και την παρ. 4 του άρθρου 102 του Κανονισμού Αγο-
ράς Εξισορρόπησης και την παρ. 4 του άρθρου 18 του
ν. 4425/2016» (Β’ 4800).

8. Την υπ’ αρ. 692/2021 απόφαση ΡΑΕ «Καθορισμός 
των αριθμητικών τιμών των παραμέτρων της Χρέωσης 
Μη Συμμόρφωσης περί συστηματικής πρόκλησης μη 
εφικτού Προγράμματος Αγοράς, σύμφωνα με την παρ. 3
του άρθρου 102 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπη-
σης και την παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4425/2016»
(Β’ 4872).

9. Την υπ’ αρ. 241/2022 απόφαση ΡΑΕ «Τροποποίηση 
της μεθοδολογίας υπολογισμού μη εφικτού Προγράμ-
ματος Αγοράς, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 2 
και την παρ. 4 του άρθρου 102 του Κανονισμού Αγο-
ράς Εξισορρόπησης και την παρ. 4 του άρθρου 18 του
ν. 4425/2016» (Β’ 1617).

10. Το υπό στοιχεία ΡΑΕ Ι-322807/14.03.2022 έγγραφο 
της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (ΓΔ ΛΥΑ/20023/11.03.2022) «Εισήγηση 
των παραμέτρων των Χρεώσεων μη Συμμόρφωσης που 
προβλέπονται στα άρθρα 96 έως και 102 του ΚΑΕ».

11. Τη Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της ως άνω 
εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. η οποία έλαβε χώρα από 
21.03.2022 έως και 15.04.20221  και επί της οποίας υπε-
βλήθησαν σχόλια όπως έχουν αναρτηθεί στην ιστοσε-
λίδα της Αρχής2.

(α) Το υπό στοιχεία ΡΑΕ Ι-324329/04.04.2022 έγγραφο 
της ΕΒΙΚΕΝ.

(β) Το υπό στοιχεία ΡΑΕ Ι-324468/05.04.2022 έγγραφο 
της ΔΕΗ Α.Ε.

1 https://www.rae.gr/dianoulefseis/28282/
2 https://www.rae.gr/dianoulefseis/30202/
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(γ) Το υπό στοιχεία ΡΑΕ Ι-324702/07.04.2022 έγγραφο 
της ΕΣΠΕΝ.

(δ) Το υπό στοιχεία ΡΑΕ Ι-325103/12.04.2022 έγγραφο 
του ΕΣΑΗ.

12. Το υπό στοιχεία ΡΑΕ O-94243/18.04.2022 έγγραφο 
της ΡΑΕ προς την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με την υποβο-
λή απόψεων επί των σχολίων της ανωτέρω Δημόσιας 
Διαβούλευσης.

13. Το υπό στοιχεία ΡΑΕ Ι-328074/11.05.2022 έγγραφο 
της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. προς τη ΡΑΕ αναφορικά με τις απόψεις 
της επί των σχολίων των Συμμετεχόντων στην ανωτέρω 
Δημόσια Διαβούλευση.

14. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 
18 του ν. 4425/2016, μεθοδολογίες που προβλέπονται 
στους Κανονισμούς των Αγορών αποφασίζονται από τη 
ΡΑΕ, μετά από εισήγηση των Διαχειριστών των Αγορών 
και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού.

Σκέφθηκε ως εξής:
Ι. Επί του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου
Επειδή, στο άρθρο 18 «Κατάρτιση και τροποποίηση 

των Κωδίκων των Αγορών» του ν. 4425/2016, προβλέ-
πονται τα εξής:

«[…] 4. Μεθοδολογίες, παράμετροι και άλλες ειδικές 
εγκρίσεις που προβλέπονται από τους Κώδικες των Αγο-
ρών, αποφασίζονται από τη ΡΑΕ, μετά από εισήγηση των 
Διαχειριστών των Αγορών και δημοσιεύονται στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.[…]».

Επειδή, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 «Κανονι-
σμός Αγοράς Εξισορρόπησης» του Κανονισμού Αγοράς 
Εξισορρόπησης:

«[…] 6. Ο Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης συ-
μπληρώνεται από μεθοδολογίες, παραμέτρους και άλ-
λες ειδικές εγκρίσεις που προβλέπονται σε αυτόν, και 
αποφασίζονται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), 
μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ και δη-
μοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφω-
να με την παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4425/2016. […].».

Επειδή, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρ-
θρου 102 «Συνέπειες συστηματικής πρόκλησης μη εφι-
κτού Προγράμματος Αγοράς» του Κανονισμού Αγοράς 
Εξισορρόπησης:

«1. Σε περίπτωση συστηματικής πρόκλησης μη εφι-
κτού Προγράμματος Αγοράς, ο Διαχειριστής του ΕΣ-
ΜΗΕ επιβάλλει στον αντίστοιχο Συμμετέχοντα για κάθε 
Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που εκπροσωπεί 
χρέωση, η οποία ισούται με και υπολογίζεται ως εξής:

 

όπου:
UNCNAMSr

η μοναδιαία Χρέωση μη Συμμόρφωσης για μη εφικτό 
Πρόγραμμα Αγοράς σε €/MWh, η οποία δύναται να δι-
αφέρει ανάλογα με τον λόγο παραβίασης, r,

ANACS
συντελεστής προσαύξησης της χρέωσης, ο οποίος 

εξαρτάται από τον αριθμό των ημερών κατά την διάρ-
κεια του μήνα για τις οποίες παρατηρείται μη εφικτό 
Πρόγραμμα Αγοράς.

VQe,r,d

η ποσότητα παραβίασης σε MWh για την Οντότητα 
Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, e, τον λόγο παραβίασης, r, 
και την Ημέρα Κατανομής d του μήνα m.

2. Κατά τον υπολογισμό της ποσότητας παραβίασης, 
VQe,r,d, δύναται να εφαρμόζονται όρια ανοχής, TOLr,e, τα 
οποία μπορούν να διαφέρουν ανάλογα με το λόγο πα-
ραβίασης και τον τύπο Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορ-
ρόπησης.

3. Oι αριθμητικές τιμές των μοναδιαίων χρεώσεων 
UNCNAMSr, του συντελεστή προσαύξησης χρέωσης 
ANAMS και των ορίων ανοχής, TOLr,e, καθορίζονται με 
απόφαση της ΡΑΕ, μετά από εισήγηση του Διαχειριστή 
του ΕΣΜΗΕ. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται τουλάχιστον 
δύο μήνες πριν από την εφαρμογή των νέων τιμών των 
ανωτέρω παραμέτρων.

4. Λεπτομέρειες σχετικά με τον υπολογισμό της ποσό-
τητας παραβίασης VQe,r,d σε κάθε Ημέρα Κατανομής d
περιγράφονται στη «Μεθοδολογία υπολογισμού μη εφι-
κτού Προγράμματος Αγοράς».».

Επειδή, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρ-
θρου 113 «Έναρξη εφαρμογής των Χρεώσεων μη Συμ-
μόρφωσης» του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης:

«[…]4. Εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη λει-
τουργίας της Αγοράς Εξισορρόπησης, ο Διαχειριστής του 
ΕΣΜΗΕ υποβάλλει εισήγηση για τις αριθμητικές τιμές των 
παραμέτρων των Χρεώσεων μη Συμμόρφωσης όπως 
ορίζονται από το άρθρο 96 έως και το άρθρο 102 του 
παρόντος Κανονισμού.».

Επειδή, η έναρξη λειτουργίας της Αγοράς Εξισορρό-
πησης έλαβε χώρα την 1η Νοεμβρίου 2020 σύμφωνα με 
την υπ’ αρ. 1298/2020 απόφαση της ΡΑΕ (σχετ. 4).

Επειδή, με την υπ’ αρ. 1363/2020 απόφαση της ΡΑΕ 
εγκρίθηκε η μεθοδολογία υπολογισμού μη εφικτού Προ-
γράμματος Αγοράς και καθορίστηκαν οι αριθμητικές 
τιμές των παραμέτρων της Χρέωσης Μη Συμμόρφω-
σης (ΧΜΣ) περί συστηματικής πρόκλησης μη εφικτού 
Προγράμματος Αγοράς, σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4
του άρθρου 102 και το άρθρο 113 του Κανονισμού Αγο-
ράς Εξισορρόπησης και την παρ. 4 του άρθρου 18 του 
ν. 4425/2016, για την πρώτη εφαρμογή τους (σχετ. 6). 
Περαιτέρω, με την υπ’ αρ. 1458/2020 απόφαση της ΡΑΕ 
τροποποιήθηκε η μεθοδολογία υπολογισμού μη εφικτού 
Προγράμματος Αγοράς, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρ-
θρου 2 και της παρ. 4 του άρθρου 102 του Κανονισμού 
Αγοράς Εξισορρόπησης (σχετ. 7).

Επειδή, στη συνέχεια, με την υπ’ αρ. 692/2021 από-
φαση της ΡΑΕ αποφασίστηκε αφενός η διατήρηση των 
αριθμητικών τιμών των παραμέτρων της ΧΜΣ περί 
συστηματικής πρόκλησης μη εφικτού Προγράμματος 
Αγοράς, ως έχουν, ήτοι ίσες με το μηδέν (0) και αφετέ-
ρου η υποβολή από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. επικαιροποιημένης 
εισήγησης αναφορικά με τις αριθμητικές τιμές των πα-
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ραμέτρων της ΧΜΣ περί συστηματικής πρόκλησης μη 
εφικτού Προγράμματος Αγοράς έως τις 15.12.2021, στη 
βάση δεδομένων από ένα πλήρες έτος λειτουργίας της 
Αγοράς Εξισορρόπησης.

Επειδή, με την υπ’ αρ. 241/2022 απόφαση της ΡΑΕ 
τροποποιήθηκε, εκ νέου, η μεθοδολογία υπολογισμού 
μη εφικτού Προγράμματος Αγοράς, σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 2 και της παρ. 4 του άρ-
θρου 102 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, επί 
τη βάσει σχετικής εισηγήσεως του Διαχειριστή την οποία 
υπέβαλε στην Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατη-
ρήσεις που έχουν ληφθεί από τους Συμμετέχοντες από 
την έναρξη της λειτουργίας της Αγοράς Εξισορρόπησης 
αναφορικά με την εφαρμογή της ως άνω μεθοδολογίας.

ΙΙ. Επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με 
τις αριθμητικές τιμές των παραμέτρων της Χρέωσης 
Μη Συμμόρφωσης περί συστηματικής πρόκλησης μη 
εφικτού Προγράμματος Αγοράς

Επειδή, με το υπό σχετ. 10 έγγραφό της, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 
υπέβαλε την προβλεπόμενη εισήγησή της συνοδευό-
μενη από ανάλυση των δεδομένων που αφορούν στο 
πρώτο έτος λειτουργίας της Αγοράς Εξισορρόπησης, 
ήτοι τη χρονική περίοδο Νοεμβρίου 2020 - Οκτωβρίου 
2021, προκειμένου για τον αρχικό προσδιορισμό των νε-
οεισαχθέντων ή/και την αναθεώρηση των αριθμητικών 
τιμών των παραμέτρων των υφιστάμενων ΧΜΣ, όπως 
αυτές ορίζονται από το άρθρο 96 έως και το άρθρο 102 
του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης.

Επειδή, ειδικότερα, για τις παραμέτρους υπολογισμού 
της Χρέωσης Μη Συμμόρφωσης περί συστηματικής πρό-
κλησης μη εφικτού Προγράμματος Αγοράς, όπως ορίζο-
νται στο άρθρο 102 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρό-
πησης, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. εισηγήθηκε στη ΡΑΕ τη διατήρησή 
τους όπως ισχύουν, ήτοι οι αριθμητικές τιμές αυτών να 
παραμείνουν μηδενικές (0) δεδομένου ότι:

- Σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 1363/2020, 1458/2020 και 
241/2022 αποφάσεις ΡΑΕ (σχετ. 6, 7 και 9), ο σκοπός της 
Μεθοδολογίας μη εφικτού Προγράμματος Αγοράς είναι 
ο καθορισμός των Περιόδων Κατανομής κατά τις οποί-
ες, λόγω μη εφικτού Προγράμματος Αγοράς, η διαφορά 
μεταξύ της ενέργειας που εγχέουν/απορροφούν οι Οντό-
τητες Υπηρεσιών Εξισορρόπησης και του αντίστοιχου 
Προγράμματος Αγοράς καθορίζεται ως απόκλιση.

- Βάσει των αποτελεσμάτων της μελέτης που πραγμα-
τοποίησε η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για το διάστημα από τον Νοέμ-
βριο 2020 έως και τον Οκτώβριο 2021, δεν προκύπτει 
συστηματικότητα στην εμφάνιση περιπτώσεων μη εφι-
κτού Προγράμματος Αγοράς, καθώς οι Συμμετέχοντες 
αποφεύγουν να προκαλούν καταστάσεις μη εφικτού 
Προγράμματος Αγοράς, ιδίως μετά το αρχικό διάστημα 
προσαρμογής. Συνεπώς, η θεώρηση των περιπτώσεων 
μη εφικτού Προγράμματος Αγοράς ως αποκλίσεων κρί-
νεται επαρκής και δεν διαφαίνεται λόγος για την επιβολή 
ΧΜΣ που να σχετίζονται με τις περιπτώσεις μη εφικτού 
Προγράμματος Αγοράς.

Επειδή, η ΡΑΕ, έθεσε την εν λόγω εισήγηση, μαζί με 
το σύνολο των εισηγήσεων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για τις ΧΜΣ 

που προβλέπονται στον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρό-
πησης, σε δημόσια διαβούλευση, από τις 21.03.2022 έως 
και 15.04.2022, στο πλαίσιο της οποίας υπεβλήθησαν 
απόψεις από τέσσερις συμμετέχοντες, τα οποία αναρτή-
θηκαν στην ιστοσελίδα της Αρχής (σχετ. 11). Αναφορικά 
με τις αριθμητικές τιμές των παραμέτρων της ΧΜΣ περί 
συστηματικής πρόκλησης μη εφικτού Προγράμματος 
Αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 102 του Κανονισμού Αγο-
ράς Εξισορρόπησης δεν υπεβλήθησαν απόψεις.

Επειδή, με το υπό σχετ. 13 έγγραφο, σε απάντηση του 
υπό σχετ. 12 εγγράφου της ΡΑΕ, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. υπέβαλε 
στην Αρχή τις απόψεις της επί των σχολίων των συμμε-
τεχόντων στην ως άνω δημόσια διαβούλευση και επιβε-
βαίωσε ότι δεν απαιτείται υποβολή επικαιροποιημένης 
εισήγησης για τη ΧΜΣ του άρθρου 102 του Κανονισμού 
Αγοράς Εξισορρόπησης.

Επειδή, η Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τα ως άνω, κρίνει 
εύλογη τη διατήρηση των αριθμητικών τιμών των πα-
ραμέτρων αυτών, ως έχουν, ήτοι ίσες με το μηδέν (0). Η 
Αρχή καλεί την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. να αξιολογεί σε συνεχή βάση 
την επίπτωση από την εφαρμογή της ΧΜΣ στη λειτουρ-
γία της Αγοράς Εξισορρόπησης και τον περιορισμό των 
αποκλίσεων και να εισηγηθεί αντιστοίχως στην Αρχή για 
αναθεώρηση των αριθμητικών τιμών των παραμέτρων 
της εν λόγω ΧΜΣ, εάν κριθεί σκόπιμο, επί τη βάσει επαρ-
κών δεδομένων, αποφασίζει:

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με την 
παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4425/2016 και την παρ. 6 του 
άρθρου 2 και την παρ. 3 του άρθρου 102 του Κανονισμού 
Αγοράς Εξισορρόπηση:»

1. Τον καθορισμό των αριθμητικών τιμών των παρα-
μέτρων για τον υπολογισμό της Χρέωσης Μη Συμμόρ-
φωσης περί συστηματικής πρόκλησης μη εφικτού Προ-
γράμματος Αγοράς, όπως ορίζονται στο άρθρο 102 του 
Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, ως εξής:

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Μοναδιαία Χρέωση 
Μη Συμμόρφωσης για 
μη εφικτό Πρόγραμμα 

Αγοράς UNCNAMSr

0 €/MWh

Συντελεστής
προσαύξησης ANAMS 0

Όριο Ανοχής TOLr,e 0 %

2. Την έναρξη ισχύος της παρούσας την πρώτη ημέρα 
του τρίτου μήνα από τον μήνα δημοσίευσής της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στην εταιρεία «Ανεξάρ-
τητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 
Α.Ε.», αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της ΡΑΕ και 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 3 Ιουνίου 2022

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΓΟΥΜΑΣ   
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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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