E
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Signature Not
Verified
Digitally signed by
VARVARA ZACHARAKI
Date: 2022.09.12 11:34:39
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

48351

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
12 Σεπτεμβρίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 275234
Kαθορισμός τρόπου υπολογισμού της αξίας της
ασφάλτου, του πολυβινυλοχλωριδίου (PVC) και
του πολυαιθυλένιου υψηλής πυκνότητας (HDPE)
απολογιστικά.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 152 του ν. 4938/2022 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και λοιπές διατάξεις» (Α’ 109).
2. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), όπως αυτό
διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία
και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).
3. Του ν. 4412/2016 ««Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), και ειδικότερα του
άρθρου 132 και 337 αυτού.
4. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
5. Του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
6. Του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).
7. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής
Διαδικασίας» (Α’ 45).
8. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις (Α’ 184)».
9. Των άρθρων 20, 23, 77, 79 και 80 του ν. 4270/2014
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-
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σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό
και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως τροποποιήθηκε με
τον ν. 4337/2015 (Α’ 129).
10. Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151), σε συνδυασμό με
το άρθρο 14 του π.δ. 84/2019 (Α’ 123) καθώς και του
π.δ. 46/2021 «Τροποποίηση του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου υποδομών και Μεταφορών»
(Α’ 151)» (Α’ 119).
11. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181), σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του
π.δ. 84/2019 (Α’ 123) και με το π.δ. 47/2021 (Α’ 121).
12. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
13. Την υπ’ αρ. 217433/08-07-2022 Έκθεση Δημοσιονομικών Επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,
από την οποία προκύπτει ότι από την έκδοση της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
14. Την υπό στοιχεία Γ13/2022 Γνώμη της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ).
15. Την ανάγκη καθορισμού του τρόπου υπολογισμού
της αξίας της ασφάλτου, του πολυβινυλοχλωριδίου (PVC)
και του πολυαιθυλένιου υψηλής πυκνότητας (HDPE)
απολογιστικά και για έργα που εκτελούνται, για περιορισμένο χρονικό διάστημα και για όσο καιρό διαρκεί η
ενεργειακή κρίση, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τρόπος υπολογισμού αξίας ασφάλτου
1.α. Η τιμή της ασφάλτου θα προκύπτει από τη μέση
εξαγόμενη τιμή του ημερήσιου δελτίου Τιμών Διυλιστηρίου της Γεν. Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (http://oil.gge.gov.gr) του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων κατά την ημέρα της ενσωμάτωσης του ασφαλτομίγματος στο έργο. Η τιμή αυτή, εφόσον δεν περιέχει τους αναλογούντες φόρους και λοιπές
επιβαρύνσεις, όπως προσδιορίζονται από το Υπουργείο
Οικονομικών, θα προσαυξάνεται αντίστοιχα.
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β. Για κάθε εργασία που περιλαμβάνεται στο Τιμολόγιο
μελέτης για την οποία έγινε η απομείωση για την δαπάνη
της ασφάλτου και για το χρονικό διάστημα ισχύος της
κατ’ εξαίρεση πληρωμής απολογιστικά, εφόσον η προμήθεια των ανωτέρω υλικών έλαβε χώρα εντός αυτού,
συντάσσεται Πρωτόκολλο Υπολογισμού Απολογιστικής
Δαπάνης Ασφάλτου, το οποίο εγκρίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία και συνοδεύει τις Πιστοποιήσεις Εργασιών
ή τους λογαριασμούς.
γ. Το Πρωτόκολλο Υπολογισμού Απολογιστικής Δαπάνης Ασφάλτου περιλαμβάνει τις ποσότητες ασφαλτομίγματος που διαστρώθηκαν σε συγκεκριμένες ημερομηνίες με βάση το ημερολόγιο του έργου, την ποσότητα
ασφάλτου που αντιστοιχεί στις ημερησίως διαστρωθείσες ποσότητες ασφαλτομίγματος με βάση τις εγκεκριμένες μελέτες σύνθεσης, και τις τιμές ασφάλτου από το
ημερήσιο δελτίο Τιμών Διυλιστηρίου της Γεν. Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (http://oil.
gge.gov.gr) κατά την ημέρα της ενσωμάτωσης των επί
μέρους ποσοτήτων ασφαλτομίγματος στο έργο.
2α. Το ποσοστό του εμπορικού κέρδους ορίζεται ίσο
με 10% επί της τιμής της ασφάλτου.
β. Η τελικά προκύπτουσα αξία της ασφάλτου, προσαυξάνεται επίσης με το ποσοστό για γενικά έξοδα και
εργολαβικό όφελος (ΓΕ και ΟΕ) 18%, επί του οποίου
εφαρμόζεται η έκπτωση της εργολαβίας (μέση τεκμαρτή έκπτωση της εργολαβίας), σύμφωνα με το άρθρο 154
του ν. 4412/2016 (Α’ 147).
3. α. Ο προσδιορισμός της ποσότητας ασφάλτου της
ασφαλτικής στρώσης προκύπτει από τα ποσοστά της
ασφάλτου, όπως αυτά προσδιορίζονται από: i) την εγκεκριμένη αρμοδίως μελέτη σύνθεσης και (ii) το πάχος της
ασφαλτικής στρώσης, όπως αυτό ορίζεται συμβατικά. Η
προκύπτουσα ποσότητα της ασφάλτου θα προσαυξάνεται κατά 1% για τις απώλειες κατά τη διακίνηση και την
ενσωμάτωσή της στο έργο.
β. Τα ποσοστά της ασφάλτου και το πάχος της ασφαλτικής στρώσης επαληθεύονται από τον ποιοτικό και τον
ποσοτικό έλεγχο κατά το στάδιο κατασκευής του έργου.
γ. Τυχόν αποκλίσεις του ποσοστού ασφάλτου και του
πάχους στρώσης από τα όρια που καθορίζονται στις
συμβατικές μελέτες, δε λαμβάνονται υπόψη στον προσδιορισμό της ποσότητας της ασφάλτου, αλλά τυγχάνουν
εφαρμογής τα προβλεπόμενα του άρθρου 159 του
ν. 4412/2016.
4. Όλα τα ανωτέρω περιλαμβάνονται σε Πρωτόκολλο
Υπολογισμού Αξίας Ασφάλτου, από το οποίο και μεταφέρονται στη σχετική πιστοποίηση ή λογαριασμό. Η δαπάνη μεταφοράς της ασφάλτου από τα διυλιστήρια στον
τόπο παραγωγής του ασφαλτομίγματος, περιλαμβάνεται
στο αντίστοιχο άρθρο ασφαλτικής στρώσης του ενιαίου
τιμολογίου και υπολογίζεται στην τιμή του άρθρου, όπως
επίσης και η δαπάνη μεταφοράς ασφαλτομίγματος από
τη μονάδα παραγωγής στον τόπο ενσωμάτωσης.
5. Η προϋπολογισθείσα αξία της ασφάλτου που θα
αποζημιώνεται απολογιστικά ως ανωτέρω, θα αφαιρείται
από το άρθρο της αντίστοιχης εργασίας του προϋπολογισμού της μελέτης του έργου, σύμφωνα με την εγκεκριμένη τιμή τού υλικού που ίσχυε κατά τον χρόνο δη-
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μοπράτησης του έργου. Η συμβατική τιμή του σχετικού
άρθρου του εγκεκριμένου τιμολογίου θα μειωθεί κατά
το ποσό της αξίας του υλικού με την σύνταξη ΠΚΤΜΝΕ
και ΑΠΕ και στον ανάδοχο καταβάλλεται ακέραια η αξία
του υλικού που ενσωματώθηκε μετά τον υπολογισμό της
χορηγηθείσας έκπτωσης επί των Γ.Ε. και Ο.Ε.
6. Εργασία που περιλαμβάνει απολογιστική πληρωμή
ασφάλτου δεν υπόκειται σε αναθεώρηση για το διάστημα από 1η-1-2022 έως την 6η-12-2022.
Άρθρο 2
Τρόπος υπολογισμού αξίας
του πολυβινυλοχλωριδίου (PVC)
και του πολυαιθυλενίου υψηλής
πυκνότητας (HDPE)
1. α. Η τιμή του πολυβινυλοχλωριδίου (PVC) και του
πολυαιθυλένιου υψηλής πυκνότητας (HDPE) εξάγεται
από την αναγραφόμενη τιμή του φορολογικού παραστατικού κτήσης του υλικού από τον ανάδοχο υπό τον όρο
της ενσωμάτωσής του στο έργο. Από της έναρξης ισχύος
της παρούσας ο ανάδοχος υποχρεούται προσθέτως να
προσκομίζει επιπλέον τουλάχιστον δύο (2) προσφορές
προμήθειας υλικού με συγκρίσιμες τιμές από επιχειρήσεις που εδρεύουν εντός της ίδιας Περιφέρειας, βάσει
των προδιαγραφών της εγκεκριμένης μελέτης.
β. Η τελικά προκύπτουσα αξία του πολυβινυλοχλωριδίου (PVC) ή/και του πολυαιθυλένιου υψηλής πυκνότητας (HDPE), προκύπτει με τη σύνταξη κανονισμού τιμών
μονάδας νέων εργασιών. Η εξακρίβωση του κόστους
γίνεται από επιτροπή, που συγκροτείται από τη διευθύνουσα υπηρεσία και αποτελείται από τρεις (3) τεχνικούς
υπαλλήλους, που έχουν την αντίστοιχη ικανότητα. Στα
μέλη της επιτροπής δεν περιλαμβάνεται ο επιβλέπων
το έργο τεχνικός υπάλληλος. Αν δεν επαρκεί το τεχνικό
προσωπικό, η επιτροπή συγκροτείται και από τεχνικούς
υπαλλήλους, που υπηρετούν σε φορείς της παρ. 1 του
άρθρου 14 ν. 4270/2014 (Α’ 143). Η Προϊσταμένη Αρχή
μπορεί σε κάθε περίπτωση, να συγκροτήσει άλλη επιτροπή από τεχνικούς υπαλλήλους για την επιβεβαίωση
του κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών. Στοιχεία
που έχουν προκύψει για τον κανονισμό της τιμής του
ίδιου υλικού του ίδιου φορέα κατασκευής του έργου
ή άλλων φορέων του δημόσιου τομέα αποτελούν τεκμήριο για τον κανονισμό τιμών. Η προκύπτουσα τιμή
προσαυξάνεται επίσης με το ποσοστό για γενικά έξοδα
και εργολαβικό όφελος (ΓΕ και ΟΕ) 18%, επί του οποίου
εφαρμόζεται η έκπτωση της εργολαβίας (μέση τεκμαρτή
έκπτωση της εργολαβίας), σύμφωνα με το άρθρο 154 του
ν. 4412/2016 (Α’ 147).
2. α. Ο προσδιορισμός της ποσότητας του πολυβινυλοχλωριδίου (PVC) και του πολυαιθυλένιου υψηλής πυκνότητας (HDPE) προκύπτει σύμφωνα με τη μονάδα μέτρησης του εγκεκριμένου τιμολογίου δημοπράτησης, όπως
αυτά προσδιορίζονται από την εγκεκριμένη μελέτη.
β. Η ποσότητα των ενσωματούμενων υλικών του πολυβινυλοχλωριδίου (PVC) και του πολυαιθυλένιου υψηλής
πυκνότητας (HDPE) επαληθεύονται από τον ποιοτικό
και τον ποσοτικό έλεγχο κατά το στάδιο κατασκευής
του έργου.
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3. Όλα τα ανωτέρω περιλαμβάνονται σε Πρωτόκολλο
Υπολογισμού Αξίας των ενσωματούμενων υλικών του
πολυβινυλοχλωριδίου (PVC) και του πολυαιθυλένιου
υψηλής πυκνότητας (HDPE) - που συντάσσεται μετά
την έγκριση αποδοχής των υλικών - από το οποίο και
μεταφέρονται στη σχετική πιστοποίηση ή λογαριασμό.
4. Η προϋπολογισθείσα αξία του πολυβινυλοχλωριδίου (PVC) και του πολυαιθυλένιου υψηλής πυκνότητας (HDPE) που θα αποζημιώνονται απολογιστικά ως
ανωτέρω, θα αφαιρείται από το άρθρο της αντίστοιχης
εργασίας του προϋπολογισμού της μελέτης του έργου,
σύμφωνα με την εγκεκριμένη τιμή τού υλικού που ίσχυε
κατά τον χρόνο δημοπράτησης του έργου. Η συμβατική
τιμή του σχετικού άρθρου του εγκεκριμένου τιμολογίου
θα μειωθεί κατά το ποσό της αξίας του υλικού με την
σύνταξη ΠΚΤΜΝΕ και ΑΠΕ και στον ανάδοχο καταβάλλεται ακέραια η αξία του υλικού που ενσωματώθηκε μετά
τον υπολογισμό της χορηγηθείσας έκπτωσης επί των
Γ.Ε. και Ο.Ε
5. Εργασία που περιλαμβάνει απολογιστική πληρωμή
πολυβινυλοχλωριδίου (PVC) ή πολυαιθυλένιου υψηλής
πυκνότητας (HDPE) δεν υπόκειται σε αναθεώρηση για το
διάστημα από 1η-1-2022 έως την 6η-12-2022.

εγκριθείσας μελέτης σύνθεσης ασφαλτομίγματος ή της
ενσωμάτωσης των υλικών στο έργο.
β. Περαιτέρω, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητήσουν την προσκόμιση οποιουδήποτε συμπληρωματικού
δικαιολογητικού στοιχείου για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.
γ. Η επιπλέον δαπάνη των υλικών που καταλαμβάνονται από την παρούσα, σε σχέση με τη προϋπολογισθείσα, η οποία προκύπτει κατά την εκτέλεση του έργου από
ενδεχόμενη αύξηση της τιμής της ασφάλτου ή της ποσότητας της ασφάλτου, του πολυβινυλοχλωριδίου (PVC)
και του πολυαιθυλένιου υψηλής πυκνότητας (HDPE), στις
προβλεπόμενες από το νόμο περιπτώσεις (εκτέλεση επιπλέον εργασιών στο πλαίσιο ανάλωσης απροβλέπτων,
σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης, κ.λπ.), καλύπτεται
από τις εγκεκριμένες για το έργο πιστώσεις, ως ορίζεται
στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 152 του ν. 4938/2022
(Α’ 109).
δ. Η παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζεται σε έργα
που εκτελούνται σύμφωνα με το σύστημα μελέτη- κατασκευή σύμφωνα με το άρθρο 50 του ν. 4412/2016 ή
άλλη ειδική διάταξη, ανεξάρτητα του χρόνου ενσωμάτωσης των υλικών των άρθρων 1 και 2 της παρούσας.

Άρθρο 3
Απαραίτητα Δικαιολογητικά
για την εκτέλεση των εργασιών
3α. Ορίζουμε ως πρόσθετα δικαιολογητικά, για την
πληρωμή των λογαριασμών δημοσίων έργων που περιέχουν δαπάνη ασφάλτου, του πολυβινυλοχλωριδίου
(PVC) και του πολυαιθυλένιου υψηλής πυκνότητας
(HDPE) τα εξής:
(i) μελέτη σύνθεσης ασφαλτομίγματος, εγκεκριμένη
από την Αναθέτουσα Αρχή και (ii) τα νόμιμα αποδεικτικά
προμήθειας ασφάλτου ή ασφαλτομίγματος, του πολυβινυλοχλωριδίου (PVC) και του πολυαιθυλένιου υψηλής πυκνότητας (HDPE) σύμφωνα με τον φορολογικό
νόμο, τα οποία αφορούν σε ημερομηνία προγενέστερη
της εκτέλεσης της σχετικής εργασίας και έχουν εκδοθεί
στο όνομα του αναδόχου ή των μελών της ανάδοχου
κοινοπραξίας ή του νόμιμου προμηθευτή, βάση της

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αφορά
προμήθειες ασφάλτου, πολυβινυλοχλωριδίου (PVC) και
πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) που έχουν
λάβει χώρα από την 1η-1-2022 έως την 6η-12-2022.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2022
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Υποδομών
και Μεταφορών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, 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 Τμήμα 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) 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 και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

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)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02047671209220004*

