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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
5 Νοεμβρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 99
Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για
κάθε ειδικότητα.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4439/2016 (Α’ 222)
«Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας
2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη
υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων
παροχής καυσίμων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις»
(Α’ 222) και ιδίως τις παρ. 4 και 6 αυτού.
2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
3. Την αριθμ. 9247/5-4-2017 κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
Υποδομών και Μεταφορών «Σύσταση και Συγκρότηση
της εννεαμελούς Επιτροπής και των δεκατριών ομάδων
έργων, ανά ειδικότητα, του άρθρου 29 “Ρύθμιση Επαγγέλματος Μηχανικού” του ν. 4439/2016 (ΦΕΚ 222 Α’)»,
(ορθή επανάληψη - ΑΔΑ: ΩΤΛΨ465ΧΘΞ-6ΚΦ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και το σχέδιο πρότασης
που υποβλήθηκε από την παραπάνω Επιτροπή, με βάση
τα πορίσματα των Ομάδων Εργασίας.
4. Το π.δ. 87/2018 (Α’ 160) «Αποδοχή παραίτησης
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών».
5. Το π.δ. 88/2018 (Α’ 160) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Την αριθμ. Υ197/2018 (Β’ 3818) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αστέριο Πιτσιόρλα».

Αρ. Φύλλου 187

7. Τα 813/23.05.2017, 866/07.06.2017, 806/22.05.2017,
807/22.05.2017, 811/23.05.2017, 808/22.05.2017,
814/23.05.2017, 810/23.05.2017, 812/23.05/2017,
816/23.05.2017, 837/01.06.2017, 815/23.05.2017,
845/06.06.2017 πορίσματα των ομάδων έργου της παρ. 7
του άρθρου 29 ν. 4439/2016,που αφορούν αντίστοιχα τις
ειδικότητες των α) πολιτικών μηχανικών, β) αρχιτεκτόνων
μηχανικών, γ) μηχανολόγων μηχανικών, δ) ηλεκτρολόγων μηχανικών, ε) αγρονόμων-τοπογράφων μηχανικών,
στ) χημικών μηχανικών, ζ) μηχανικών μεταλλείων - μεταλλουργών, η) ναυπηγών μηχανικών, θ) ηλεκτρονικών
μηχανικών, ι) μηχανικών χωροταξίας, πολεοδομίας και
ανάπτυξης, ια) μηχανικών περιβάλλοντος, ιβ) μηχανικών ορυκτών πόρων, ιγ) μηχανικών παραγωγής και διοίκησης και της παρ. 6 ως προς τον τρόπο υποβολής
και διαμόρφωσης της πρότασης των υπουργών για την
έκδοση του π.δ.
8. Τις αριθμ. 32/27.02.2018 και 181/24.9.2018 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από
πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης,
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Γενικές Αρχές
1. Η ελεύθερη άσκηση του επαγγέλματος του Διπλωματούχου Μηχανικού, κατά ειδικότητα, επιτρέπεται
μόνο:
α. Στους κατόχους διπλώματος Μηχανικού αντίστοιχου της ειδικότητάς τους, των πολυτεχνικών σχολών ή
τμημάτων πολυτεχνικών σχολών πανεπιστημιακών ιδρυ-
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λε. Εκπόνηση μελετών για εγκαταστάσεις παραγωγής,
αποθήκευσης, καταστροφής και διακίνησης εκρηκτικών
υλών λστ.Εκπόνηση μελετών επιλογής καταλληλότητας
μετάλλων, κραμάτων, υλικών για απαιτητικές χρήσεις
και αντίξοες συνθήκες (πχ. έκθεση σε υψηλή πίεση, σε
υψηλές ή εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες, σε δυναμικές καταπονήσεις, για αντοχή σε περιπτώσεις σεισμών,
κακόβουλων πράξεων, τρομοκρατικών ενεργειών κ.τ.λ.,
κράματα με υπερυψηλή αντοχή, με αντοχή σε εκτριβή ή
έντονα αντιδιαβρωτική δράση κ.ά.)
Άρθρο 15
Επαγγελματικά δικαιώματα
Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης
1. Ως Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης νοείται
ο μηχανικός που ασχολείται με τεχνικά προβλήματα
σχετικά με την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών,
εγκαταστάσεων, εξοπλισμού, εργαλείων, μηχανισμών,
μηχανών, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών θεμάτων
που αφορούν την θέρμανση, ψύξη, αερισμό, κλιματισμό και τα υδραυλικά, καθώς και με τεχνικά προβλήματα σχετικά με την παραγωγή, τη μεταφορά, τη διανομή
και τη χρήση της ενέργειας σε θερμική, ηλεκτρική ή
μηχανική μορφή. Ασχολείται με πτυχές των ανωτέρω
που σχετίζονται με την έρευνα, το σχεδιασμό, τη μελέτη, την κατασκευή, την ασφαλή λειτουργία, τη διοίκηση
και την οικονομία αυτών. Στο γνωστικό αντικείμενο
του Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης περιλαμβάνονται:
α. Προγραμματισμός, βελτιστοποίηση και διοίκηση
βιομηχανικής παραγωγής και εφοδιασμού (logistics):
ανάλυση και βελτιστοποίηση φυσικών και διοικητικών
διαδικασιών παραγωγής, αποθήκευσης, μεταφοράς και
ελέγχου ποιότητας αγαθών με παράλληλη διασφάλιση
της βιωσιμότητας των βιομηχανικών συστημάτων, των
συνθηκών ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, της
προστασίας του περιβάλλοντος, της παραγωγικότητας
και της οικονομικής αποδοτικότητας.
β. Κατασκευή πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων, μηχανών και μηχανισμών: τεχνικός και οικονομικός σχεδιασμός μηχανολογικών κατασκευών και υλικών ώστε αυτές να μπορούν να παραλάβουν ασφαλώς
τα πάσης φύσεως φορτία επ’ αυτών (στατικά, δυναμικά,
σεισμικά, θερμικά, κρουστικά), ανάλυση ιδιοτήτων και
βελτιστοποίηση επιλογής υλικών σε κάθε μηχανολογική
κατασκευή με σκοπό την ασφάλεια και την οικονομία
των κατασκευών αυτών, η εφαρμογή συστημάτων αυτομάτου ελέγχου και ρομποτικής στις μηχανολογικές
κατασκευές και εγκαταστάσεις και ο σχεδιασμός συστημάτων βιομηχανικών κατεργασιών.
γ. Ενεργειακή τεχνική και ανάλυση μηχανών, μονάδων
και εγκαταστάσεων μετατροπής και μεταφοράς ενέργειας, θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού: επίλυση τεχνικών
προβλημάτων σχετικών με την παραγωγή, μεταφορά
και χρήση ενέργειας στη θερμική, μηχανική ή πυρηνική
μορφή της, θερμοδυναμική, ρευστοδυναμική, περιβαλλοντικώς φιλική και αποδοτική σχεδίαση και αναλυτικός υπολογισμός των πάσης φύσεως φορτίων (στατικά,
δυναμικά, σεισμικά, θερμικά, κρουστικά) επί μονάδων
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και εγκαταστάσεων διά την ασφαλή κατασκευή και οικονομική και φιλικά περιβαλλοντική λειτουργία αυτών
με παράλληλη διασφάλιση των συνθηκών υγιεινής, εργονομικής σχεδίασης/λειτουργίας και άνεσης.
2. Ο Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης έχει τα εξής
επαγγελματικά δικαιώματα:
α. Εκπόνηση μελετών Παθητικής Πυροπροστασίας
Κτηριακών Έργων.
β. Κατόψεις (δισδιάστατες) και τομές υφιστάμενων
κτηρίων για ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές αδειοδοτήσεις εκτός αδειών δόμησης κάθε είδους, εκτός μνημείων, διατηρητέων κτηρίων, παραδοσιακών οικισμών
και συνόλων.
γ. Εκπόνηση μελετών της δομής και της χωρικής οργάνωσης δικτύων κοινής ωφέλειας.
δ. Εκπόνηση και επίβλεψη μελετών χωροθέτησης κτηρίων, εγκαταστάσεων, δραστηριοτήτων, επιχειρήσεων,
ειδικών χρήσεων και οργανωμένων υποδοχέων ως προς
τα δίκτυα κοινής ωφέλειας.
ε. Εκπόνηση μελετών χωρικής ανάπτυξης (τοπικής και
περιφερειακής) και επιχειρησιακών προγραμμάτων.
στ. Εκπόνηση μελετών μεταλλικών εγκαταστάσεων
όπου δεν απαιτείται θεμελίωση και αντισεισμικός υπολογισμός.
ζ. Διαχείριση και εκτίμηση (αξιών εγκαταστάσεων και
εξοπλισμού, τρωτότητας, διακινδύνευσης).
η. Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες.
θ. Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις δικτύων εξυπηρέτησης κτηρίων, ήτοι:
ι. (α) ηλεκτρικά δίκτυα και συναφείς εγκαταστάσεις ια.
(β) υδραυλικές,
ιβ. (β) ψυκτικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις κλιματισμού,
ιγ. (γ) εγκαταστάσεις καύσης υγρών και αερίων καυσίμων και αερισμού,
ιδ. (δ) πάσης φύσεως λέβητες, αντλιών θερμότητας
και λοιπών συστημάτων, παθητικών συστημάτων θέρμανσης.
ιε. Εκπόνηση μελετών σε λοιπές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.
ιστ. Εκπόνηση μελετών σε μη σταθερά μηχανήματα
και εξοπλισμό.
ιζ. Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης
επικίνδυνων προϊόντων καθώς και εγκαταστάσεις κατάψυξης ή συντήρησης ευπαθών προϊόντων.
ιη. Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων θέρμανσης,
ψύξης, κλιματισμού.
ιθ. Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, παθητικών συστημάτων θέρμανσης, εγκαταστάσεων
ύδρευσης και αποχέτευσης κτηριακών έργων.
κ. Εκπόνηση μελετών ανυψωτικών και μεταφορικών
εγκαταστάσεων.
κα. Εκπόνηση μελετών υδραυλικών και πνευματικών
συστημάτων.
κβ. Σχεδίαση ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού και αποτύπωση υφιστάμενων εγκαταστάσεων.
κγ. Εκπόνηση μελετών συστημάτων αποθήκευσης
ηλεκτρικής ενέργειας.
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κδ. Εκπόνηση μελετών συστημάτων συγκομιδής ηλεκτρικής ενέργειας, συστημάτων μέτρησης και αυτοματισμών, μετατροπέων ισχύος.
κε. Εκπόνηση μελετών παραγωγής, διαχείρισης, μετατροπής ηλεκτρικής ενέργειας.
κστ. Εκπόνηση μελετών παραγωγής, διαχείρισης, μετατροπής εξοικονόμησης ενέργειας (πλην ηλεκτρικής).
κζ. Εκπόνηση μελετών μηχανολογικών κατασκευών
και μηχανημάτων έργου.
κη. Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων αφαλάτωσης
από ΑΠΕ.
κθ. Εκπόνηση μελετών ακουστικής ηλεκτρακουστικής
και ηχομόνωσης κτηρίων, studio κ.λπ. συναφών χώρων
με τον απαραίτητο εξοπλισμό.
λ. Εκπόνηση μελετών ευφυών ηλεκτρικών δικτύων.
λα. Εκπόνηση μελετών εφαρμογών επαγωγικής και
μικροκυματικής θέρμανσης στη βιομηχανία με τους
αυτοματισμούς και την ηλεκτρολογική και ηλεκτρονική
εγκατάσταση τροφοδοσίας και αυτομάτου ελέγχου.
λβ. Καθορισμός ροών εργασίας, απαιτήσεων χρήσης
και λειτουργικών προδιαγραφών λογισμικού για ολοκληρωμένα συστήματα παραγωγής, διοίκησης, διαχείρισης
επιχειρήσεων και συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων.
λγ. Εκπόνηση και επίβλεψη μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας κτηριακού κελύφους.
λδ. Εκπόνηση και επίβλεψη μελετών ενεργειακής
απόδοσης, αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας
βιομηχανικών/κτηριακών εγκαταστάσεων.
λε. Ενεργειακοί έλεγχοι/επιθεωρήσεις.
λστ. Εκπόνηση μελετών πάσης φύσεως αυτοκινούμενων Μεταφορικών Μέσων και Οχημάτων (χερσαίων,
πλωτών, εναέριων).
λζ. Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων Ναυπηγείων.
λη. Εκπόνηση και επίβλεψη Περιβαλλοντικών μελετών
και μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης.
λθ. Εκπόνηση και επίβλεψη μελετών εγκαταστάσεων
υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας από πυρκαγιές και
εκρήξεις (όπως SEVESO, ΒΑΜΕ, ΑΤΕΧ).
μ. Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων και δικτύων
Ενεργητικής Πυρασφάλειας και Πυροπροστασίας.
μα. Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων αποθήκευσης,
παραγωγής και διακίνησης εύφλεκτων και τοξικών.
μβ. Εκπόνηση μελετών βιομηχανικών Μεταποιητικών
και μη εγκαταστάσεων καύσης, θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού και αερισμού, μεταφοράς, διανομής και αποθήκευσης ρευστών (αερίων - υγρών) και στερεών υλικών
μετά των συνοδών τεχνικών εγκαταστάσεων.
μγ. Εκπόνηση μελετών μηχανικών κινητήρων παντός
τύπου μετά των ειδικών διασκευών τους. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται κινητήρες με ειδικό σκοπό την εξυπηρέτηση της Βιομηχανίας, Βιοτεχνίας και Ναυτιλίας, μηχανές
εσωτερικής καύσης, αεριοστρόβιλοι, ατμοστρόβιλοι καθώς και κάθε εγκατάστασης επί της ξηράς ή επί πλωτού
ή ιπτάμενου μέσου.
μδ. Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων συλλογής,
μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας και τελικής
διάθεσης φυσικού αερίου για κάθε χρήση.
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με. Εκπόνηση μελετών συσκευών και εγκαταστάσεων
πολυφασικών ροών.
μστ. Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων αντλιών, καταθλιπτών και πάσης φύσεως σχετικών συγκροτημάτων
για κάθε χρήση στη ροή ρευστών και εγκαταστάσεις νερού/ατμού υπό πίεση.
μζ. Εκπόνηση μελετών για Ύδρευση και αποχέτευση
εντός Βιομηχανικών και μη εγκαταστάσεων, Κτηρίων,
συγκοινωνιακών έργων ως προς τα Ηλεκτρολογικά και
Μηχανολογικά και εργοταξίων.
μη. Εκπόνηση μελετών ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων άρδευσης, ύδρευσης και αποχέτευσης νερού για κάθε χρήση.
μθ. Εκπόνηση μελετών Συστημάτων και εγκαταστάσεων βιομηχανικής ψύξης.
ν. Εκπόνηση μελετών ηλεκτροσυγκόλλησης και ηλεκτροσυγκολλητών κατασκευών.
να. Εκπόνηση μελετών συστημάτων και εγκαταστάσεων συμβατικής και μη συμβατικής κατεργασίας των
υλικών.
νβ. Εκπόνηση μελετών ενεργειακής εκμετάλλευσης
γεωθερμικών πεδίων (χαμηλής, μέσης και υψηλής ενθαλπίας) καθώς και ενεργειακών συστημάτων αβαθούς
γεωθερμίας.
νγ. Επιλογή και εφαρμογή υλικών σε εξοπλισμό εγκαταστάσεων και μηχανημάτων.
νδ. Εκπόνηση μελετών βιοϊατρικών συσκευών και
εγκαταστάσεων.
νε. Εκπόνηση μελετών βιομηχανικής εργονομίας, εφοδιαστικής, μεταφορών και διανομής.
νστ. Εκπόνηση μελετών Αυτοματισμού και Ρομποτικής
για Ηλεκτρολογικές και Μηχανολογικές Εφαρμογές.
Άρθρο 16
Καταργούμενες Διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται
οι διατάξεις:
α. Η παράγραφος 5 του άρθρου 3 του π.δ. 365/1993
(Α’ 156).
β. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του π.δ. 240/1994
(Α’ 135).
γ. Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του π.δ. 71/1995
(Α’ 49) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του
π.δ. 372/1997 (Α’ 243) και η παράγραφος 2 του άρθρου
2 του π.δ. 71/1995 (Α’ 49).
δ. Το άρθρο 2 του π.δ. 232/1995 (Α’ 134).
ε. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του π.δ. 372/1997
(Α’ 243) όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 2 του
άρθρου 1 του π.δ. 67/2016 (Α’ 123).
στ. Η περίοδος «Οι πτυχιούχοι.... κινητά τηλεπικοινωνιακά συστήματα» στο στοιχείο α) της παραγράφου 3 του
άρθρου 1 του π.δ. 82/2000 (Α’ 72).
ζ. Η τελευταία πρόταση με την συνακόλουθη ενδεικτική καταγραφή δραστηριοτήτων από (ι)-(χι) του στοιχείου
α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του π.δ. 90/2000
(Α’ 74).
η. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη με
τις διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει τα θέματα αυτά
με άλλον τρόπο
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Άρθρο 17
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας
Οικονομίας και Ανάπτυξης και Θρησκευμάτων
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Περιβάλλοντος
και Ενέργειας

Υποδομών
και Μεταφορών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης 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)

r 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.
r 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.

r 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.

r 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.

*01001870511180024*

