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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
15 Φεβρουαρίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

airetos.gr

Αριθμ. 8481
Καθορισμός τρόπου κατανομής και χρήσης των
χώρων που παραχωρούνται από τα δημοτικά
συμβούλια στα πολιτικά κόμματα, τους συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων, τους συνδυασμούς υποψηφίων και τις Επιτροπές Υποστήριξης του άρθρου 10 του ν. 4023/2011 (Α’ 220), για
την προεκλογική προβολή τους, καθώς και άλλων λεπτομερειών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4255/2014 «Εκλογή
μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 89),
β. των άρθρων 2, 5, της παρ. 5 του άρθρου 9, του
άρθρου 10, περ. α του άρθρου 11 και του άρθρου 12
του ν. 4023/2011 «Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος»
(Α’ 220),
γ. των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 και των παρ. 1 έως 3
του άρθρου 114 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87),
δ. του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
(Α’ 112),
ε. της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3870/2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος
αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές»
(Α’ 138),
στ. των άρθρων 1 και 4 του ν. 2946/2001 «Υπαίθρια
Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις» (Α’ 224) και των άρθρων 2, 3, 5 και 9 του
ίδιου νόμου, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 54 του
ν. 4735/2020 «Τροποποίηση του Κώδικα της Ελληνικής
Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής

Αρ. Φύλλου 674

Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου
Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική
και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 197),
ζ. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),
η. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
θ. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180),
ι. του άρθρου 31 του π.δ. 26/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του ν. 4648/2019 «Διευκόλυνση
άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων που βρίσκονται εκτός Ελληνικής Επικράτειας και τροποποίηση
εκλογικής διαδικασίας» (Α’ 205),
ια. Των άρθρων 42 και 44 του π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας
για την εκλογή βουλευτών» (Α’ 57) και του άρθρου 9 του
ν. 3023/2002 «Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων από το κράτος. Έσοδα και δαπάνες, προβολή, δημοσιότητα και έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών
κομμάτων και των υποψήφιων βουλευτών» (Α’ 146),
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν. 4304/2014
«Έλεγχος των οικονομικών και πολιτικών κομμάτων και
των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» (234),
ιβ. της υπ’ αρ. 46526/21.07.2020 κοινής υπουργικής
απόφασης «Ρύθμιση όρων και προϋποθέσεων για την
προβολή υπαίθριας διαφήμισης» (Β’ 3049),
2. Την ανάγκη καθορισμού του τρόπου χρήσης των
χώρων που διατίθενται από τα δημοτικά συμβούλια
κατά την προεκλογική περίοδο των βουλευτικών και
αυτοδιοικητικών εκλογών, των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των
δημοψηφισμάτων, στα πολιτικά κόμματα, τους συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων, τους συνδυασμούς υποψηφίων και τις Επιτροπές Υποστήριξης του άρθρου 10
του ν. 4023/2011 (Α’ 220), για την προεκλογική προβολή
τους, καθώς και άλλων λεπτομερειών, απαραίτητων για
την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.
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3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε τον τρόπο κατανομής και χρήσης των
χώρων που παραχωρούνται από τα δημοτικά συμβούλια
στα πολιτικά κόμματα, τους συνασπισμούς πολιτικών
κομμάτων, τους συνδυασμούς υποψηφίων και τις Επιτροπές Υποστήριξης του άρθρου 10 του ν. 4023/2011
(Α’ 220) για την προβολή τους, κατά την προεκλογική
περίοδο των βουλευτικών και αυτοδιοικητικών εκλογών,
των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των δημοψηφισμάτων, καθώς και
κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, ως ακολούθως:
Α. Διάθεση χώρων προεκλογικής προβολής από τα
δημοτικά συμβούλια ενόψει βουλευτικών εκλογών
1. Οι εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων και των
συνασπισμών κομμάτων που μετέχουν στις εκλογές
συνέρχονται σε κοινή σύσκεψη, με πρόσκληση του δημάρχου, το αργότερο εντός τριών (3) ημερών από την
προκήρυξη των βουλευτικών εκλογών κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 31 του π.δ. 26/2012, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του ν. 4648/2019, με
σκοπό την κατανομή των χώρων προεκλογικής προβολής και τον καθορισμό του τρόπου χρήσης αυτών.
2. Σε περίπτωση που οι εκπρόσωποι των πολιτικών
κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων συμφωνήσουν ομόφωνα, υπογράφεται πρακτικό που είναι
υποχρεωτικό για το δημοτικό συμβούλιο, το οποίο συγκαλείται αμέσως, με μοναδικό θέμα τη διάθεση των
δημοτικών χώρων στα κόμματα και τους συνασπισμούς
κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους.
3. Αν στη σύσκεψη αυτή, που θα προκαλέσει ο δήμος,
δεν παρευρεθούν ή δεν συμφωνήσουν τα πολιτικά κόμματα ή οι συνασπισμοί κομμάτων που μετέχουν στις βουλευτικές εκλογές, το δημοτικό συμβούλιο υποχρεούται
να καθορίσει και να διαθέσει από μόνο του τους χώρους,
λαμβανομένης υπόψη της πρόβλεψης της παρ. 2 του
άρθρου 44 του π.δ. 26/2012, δηλαδή αναλογικά και επί
ίσοις όροις διάθεση των χώρων προεκλογικής προβολής.
Με τον όρο «αναλογικά» νοείται, ότι η έκταση των χώρων που διατίθενται θα βρίσκεται σε αντιστοιχία με τη
δύναμη που είχαν τα πολιτικά κόμματα ή οι συνασπισμοί
κομμάτων στη Βουλή σύμφωνα με τα αποτελέσματα των
τελευταίων εκλογών.
Η επί «ίσοις όροις» μεταχείριση αποσκοπεί στην κατά
το δυνατόν διασφάλιση ισοδύναμων προϋποθέσεων
προεκλογικής προβολής κατά την κατανομή των χώρων σε ίση μεταχείριση ως προς τους χώρους εκείνους
οι οποίοι είναι προσφορότεροι, λόγω θέσεως, για την
προεκλογική τους προβολή.
Β. Διάθεση χώρων προεκλογικής προβολής από τα
δημοτικά συμβούλια ενόψει εκλογών α’ και β’ βαθμού
τοπικής αυτοδιοίκησης
1. Οι επικεφαλής των συνδυασμών υποψήφιοι δήμαρχοι ή υποψήφιοι περιφερειάρχες ή οι εκπρόσωποι των
συνδυασμών τους, οι εκπρόσωποι των συνδυασμών των
κοινοτικών εκλογών και μεμονωμένοι υποψήφιοι των
κοινοτικών εκλογών, συνέρχονται σε κοινή σύσκεψη,
με πρόσκληση του δημάρχου, και υποχρεούνται μέσα
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σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών πριν από διεξαγωγή
της ψηφοφορίας, να κατανέμουν τους χώρους της προεκλογικής προβολής.
2. Σε περίπτωση που οι εκπρόσωποι των συνδυασμών
συμφωνήσουν ομόφωνα, ακολουθείται η περιγραφόμενη στην παρ. Α2 διαδικασία.
3. Αν στη σύσκεψη αυτή, που θα προκαλέσει ο δήμος,
δεν παρευρεθούν ή δεν συμφωνήσουν οι εκπρόσωποι
των συνδυασμών που μετέχουν στις αυτοδιοικητικές
εκλογές, το δημοτικό συμβούλιο υποχρεούται να πράξει
κατά τα οριζόμενα στην παρ. Α3.
Για την αναλογική διάθεση των χώρων, το δημοτικό
συμβούλιο λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα των τελευταίων αυτοδιοικητικών εκλογών. Στους συνδυασμούς
με μεγάλη εκλογική δύναμη διατίθενται περισσότεροι
χώροι για την προεκλογική τους προβολή, απ’ ότι σε συνδυασμούς με μικρή εκλογική δύναμη ή πρωτοεμφανιζόμενους, πάντα υπό τον όρο της επί ίσοις όροις κατανομής
των χώρων προβολής. Για τους πρωτοεμφανιζόμενους
συνδυασμούς λαμβάνεται υπόψη και το στοιχείο της τυχόν υποστήριξής τους από πολιτικό κόμμα ή πολιτικά
κόμματα και η εκλογική δύναμη αυτών, σύμφωνα με τα
αποτελέσματα των τελευταίων βουλευτικών εκλογών.
Δεν θεωρείται πρωτοεμφανιζόμενος ο συνδυασμός που
εμφανίζεται με διαφορετική ονομασία απ’ αυτήν των
προηγούμενων δημοτικών και περιφερειακών εκλογών,
εφόσον ο επικεφαλής αυτού υποψήφιος είναι το ίδιο
πρόσωπο.
Προκειμένου για τους συνδυασμούς υποψηφίων και
για τους μεμονωμένους υποψηφίους για τις κοινότητες,
ο χώρος που θα διατεθεί για τη συγκεκριμένη κατηγορία εκλογών επιμερίζεται εξίσου σε όλους τους συνδυασμούς ή τους μεμονωμένους υποψηφίους της οικείας
κοινότητας.
Γ. Διάθεση χώρων προεκλογικής προβολής από τα
δημοτικά συμβούλια ενόψει εκλογών για την ανάδειξη
των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
1. Οι εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων και των
συνασπισμών κομμάτων που μετέχουν στις εκλογές για
την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συνέρχονται σε κοινή σύσκεψη, με πρόσκληση του
δημάρχου, το αργότερο εντός τριών (3) ημερών από
την κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 1 του
ν. 4255/2014 προκήρυξη των εκλογών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, για την κατανομή των χώρων προεκλογικής προβολής.
2. Σε περίπτωση που οι εκπρόσωποι των πολιτικών
κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων συμφωνήσουν ομόφωνα, ακολουθείται η περιγραφόμενη στην
παρ. Α2 διαδικασία.
3. Αν στη σύσκεψη αυτή, που θα προκαλέσει ο δήμος,
δεν παρευρεθούν ή δεν συμφωνήσουν οι εκπρόσωποι
των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων, το δημοτικό συμβούλιο υποχρεούται να πράξει κατά
τα οριζόμενα στην παρ. Α3.
Για τη διάθεση των χώρων από το δημοτικό συμβούλιο υπό τον όρο της αναλογικότητας, λαμβάνεται υπόψη η δύναμη που είχαν τα κόμματα ή οι συνασπισμοί
κομμάτων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με
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τα αποτελέσματα των τελευταίων εκλογών, ενώ, ιδίως
για τα πρωτοεμφανιζόμενα στις ευρωεκλογές κόμματα
και συνασπισμούς κομμάτων, λαμβάνεται υπόψη και η
δύναμή τους σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τελευταίων βουλευτικών εκλογών.
Δ. Διάθεση χώρων προεκλογικής προβολής από τα δημοτικά συμβούλια ενόψει διεξαγωγής δημοψηφίσματος
1. Οι εκπρόσωποι των Επιτροπών Υποστήριξης του
άρθρου 10 του ν. 4023/2011 συνέρχονται σε κοινή σύσκεψη, με πρόσκληση του δημάρχου, το αργότερο εντός
τεσσάρων (4) ημερών από την, κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 2 του ως άνω νόμου, δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος προκήρυξης δημοψηφίσματος στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με σκοπό την κατανομή
των χώρων προεκλογικής προβολής.
2. Σε περίπτωση που οι εκπρόσωποι συμφωνήσουν
ομόφωνα, ακολουθείται η περιγραφόμενη στην παρ. Α2
διαδικασία.
3. Αν στη σύσκεψη αυτή, που θα προκαλέσει ο δήμος,
δεν παρευρεθούν ή δεν συμφωνήσουν οι εκπρόσωποι
των Επιτροπών Υποστήριξης που μετέχουν στο δημοψήφισμα, το δημοτικό συμβούλιο υποχρεούται να πράξει
κατά τα οριζόμενα στην παρ. Α3. Η κατά την παρ. Α3
αναλογική και επί ίσοις όροις διάθεση των χώρων από το
δημοτικό συμβούλιο αφορά στην κατανομή των χώρων
μεταξύ των Επιτροπών Υποστήριξης.
Ε. Τρόπος χρήσης των χώρων προεκλογικής προβολής
1. Η προβολή των πολιτικών κομμάτων, των συνασπισμών κομμάτων, των συνδυασμών δημάρχων ή υποψήφιων περιφερειαρχών, των μεμονωμένων υποψηφίων
και των Επιτροπών Υποστήριξης στους χώρους που διατίθενται, γίνεται μέσα σε μόνιμα και σταθερά πλαίσια
που έχουν κατασκευάσει οι δήμοι ή σε προσωρινά και
κινητά που κατασκευάζονται και τοποθετούνται με ίδιες
δαπάνες.
2. Μετά τον καθορισμό των χώρων αυτών από τα
δημοτικά συμβούλια ή τον οικείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, απαγορεύεται η επικόλληση
εντύπων σε κάθε άλλο χώρο.
3. Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η τοποθέτηση από τους
συνδυασμούς, καλαίσθητων περιπτέρων ή άλλων κατασκευών στους χώρους που τους διατίθενται, των οποίων οι διαστάσεις δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερες από
2 Χ 2 Χ 2 μέτρα καθώς και τροχόσπιτα που το μήκος τους
δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 4 μέτρα. Στην περίπτωση
αυτή, επίσης ισχύουν οι όροι της αναλογικής και επί ίσοις
όροις διάθεσης.
4. Στους χώρους που διατίθενται για την προεκλογική προβολή δεν επιτρέπεται η χρήση μεγαφωνικών
συσκευών.
5. Κατά την προεκλογική περίοδο, τα σταθερά πλαίσια
της εμπορικής διαφήμισης που έχουν τοποθετηθεί σε
κοινόχρηστους χώρους, διατίθενται επίσης αναλογικά
και επί ίσοις όροις.
6. Απαγορεύεται η ανάρτηση πανό ή αεροπανό ή άλλων αντικειμένων πάνω από δρόμους, πλατείες και λοι-
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πούς χώρους. Σε περίπτωση που τοποθετούνται πανό ή
αεροπανό οι δήμοι υποχρεούνται για την άμεση αφαίρεσή τους.
7. Επιτρέπεται η χρήση φωτεινών διαφανειών (σλάιντς)
σε ανοικτούς χώρους που καθορίζονται από τα δημοτικά
συμβούλια, με την προϋπόθεση ότι δεν παρεμποδίζεται
η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων και δεν δημιουργούνται γενικά οποιασδήποτε μορφής προβλήματα για την
ασφαλή κυκλοφορία.
8. Απαγορεύεται η χρήση πλαστικών σημαιών και γενικά προεκλογικού διαφημιστικού υλικού, από πλαστική
ύλη, επειδή το υλικό αυτό δεν είναι ανακυκλώσιμο και
επιβαρύνει το περιβάλλον. Απαγορεύονται, επίσης, η
χρήση χρωστικών ουσιών, όπως σπρέϊ, χρώματα κ.λπ.,
η αναγραφή συνθημάτων στις εξωτερικές επιφάνειες
δημοσίων ή ιδιωτικών χώρων και σε χώρους που καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2946/2001.
9. Απαγορεύεται η χρήση διαφημιστικών τρυκ, γιατί η
μαζική ρίψη τους συμβάλλει στη ρύπανση των πόλεων
και χωριών και καθιστά προβληματικό τον καθαρισμό
των φρεατίων.
10. Απαγορεύεται η επικόλληση αφισών ή άλλων εντύπων σε πλαίσια καθώς και η χρήση χώρων που, σύμφωνα με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, έχουν
διατεθεί σε άλλους.
11. Οι χρήστες των χώρων οφείλουν να φροντίζουν για
την ευπρεπή εμφάνιση των χώρων που τους διατέθηκαν
με την περισυλλογή των αφισών και τον καθαρισμό των
χώρων από τις κολλητικές ουσίες κ.λπ.
ΣΤ. Αποκατάσταση των χώρων προεκλογικής προβολής στην πρότερη κατάσταση
Τα περίπτερα ή άλλες κατασκευές, καθώς και τα τροχόσπιτα αποσύρονται με φροντίδα των χρηστών, εντός
οκτώ (8) ημερών από την ημέρα της ψηφοφορίας. Στην
περίπτωση των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών
αν επαναληφθεί η ψηφοφορία την επόμενη Κυριακή,
τότε στη περίπτωση αυτή η έναρξη της προθεσμίας απόσυρσης όλων των ανωτέρω αρχίζει από την ημέρα της
δεύτερης ψηφοφορίας. Οι ανωτέρω υποχρεούνται να
προωθήσουν προς ανακύκλωση όσα υλικά τυγχάνουν
τέτοιας επεξεργασίας. Μέσα στην ίδια προθεσμία, υποχρεούνται, γενικότερα, με δαπάνη τους να αποκαταστήσουν τα πράγματα στην προηγούμενη κατάσταση. Σε
κάθε περίπτωση, μετά την πάροδο της προθεσμίας των
οκτώ (8) ημερών, οι δήμοι υποχρεούνται να τα απομακρύνουν ή να τα καταστρέψουν, με την ίδια υποχρέωση
ως προς τα ανακυκλώσιμα υλικά.
Η ισχύς της παρούσας ορίζεται σε δύο έτη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2022
Ο Υπουργός
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 674/15.02.2022

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.

*02006741502220004*

