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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. απόφ. 1238A/2020 (1)
Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρι-

σης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρι-

κής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) - Τροποποίηση διατάξεων 

του Εγχειριδίου Ρευματοκλοπών του Κώδικα 

Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ. 

 Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(Συνεδρίαση της 3ης Σεπτεμβρίου 2020,
η οποία συνεχίστηκε την 4η Σεπτεμβρίου 2020)

  Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Tις 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» (Α΄ 179) όπως ισχύει, 
και ιδίως τα άρθρα 122, 127 και 128.

2. Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Β΄ 78/2017), 
εφεξής «Κώδικας ΕΔΔΗΕ», και ιδίως τις διατάξεις του 
άρθρου 95, όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Εγχειριδίου Ρευματοκλοπών του 
Κώδικα ΕΔΔΗΕ (απόφ. ΡΑΕ 236/2017, Β΄ 1871), όπως 
τροποποιήθηκε με την απόφ. ΡΑΕ 1019/2017 (Β΄ 4496) 
και ισχύει.

4. Την υπό στοιχεία ΓρΔ/4656/12-5-2016 εισήγηση της 
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. («Διαχειριστής Δικτύου» ή «ΔΕΔΔΗΕ») σχε-
τικά με την αντιμετώπιση του ζητήματος των ρευματο-
κλοπών στο μεσοδιάστημα μέχρι τη θέσπιση του Κώδικα 
Διαχείρισης του Δικτύου (ΡΑΕ/Ι-206436/13-5-2016).

5. Την υπό στοιχεία ΓρΔ/11871/16-10-2018 εισήγηση 
του Διαχειριστή Δικτύου σχετικά με την τροποποίηση 
του άρθρου 95 του Κώδικα ΕΔΔΗΕ και του Εγχειριδίου 
Ρευματοκλοπών (ΡΑΕ/Ι-247317/16-10-2018).

6. Τη Δημόσια Διαβούλευση της Ρυθμιστικής Αρχής 
Ενέργειας (ΡΑΕ) επί της από 16-10-2018 εισήγησης του 
Διαχειριστή Δικτύου (σχετ. 5), η οποία έλαβε χώρα από 
21-02-2020 έως και 31-02-20201 και επί της οποίας υπε-
βλήθησαν σχόλια με τα έγγραφα Ι-278540, Ι-279468, 
Ι-279573, Ι-279584, Ι-279589, Ι-279744, Ι-280774.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις τις παρούσας δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Σκέφτηκε ως εξής:
Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του 

άρθρου 128 του ν. 4001/2011 καθορίζονται τα ακόλουθα:
«1. Η διαχείριση του ΕΔΔΗΕ διενεργείται σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ, ο οποί-
ος καταρτίζεται από τη ΔΕΔΔΗΕ, που υποβάλλει τη γνώμη 
της στη ΡΑΕ. Η ΡΑΕ, κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης και 
αφού προβεί σε τυχόν τροποποιήσεις και προσθήκες, 
εκδίδει με απόφασή της το τελικό κείμενο του Κώδικα 
Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ, το οποίο δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Κώδικας τροποποιεί-
ται, είτε με πρωτοβουλία της ΡΑΕ είτε κατόπιν αιτήματος 
της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ή τρίτων προσώπων που έχουν έννομο 
συμφέρον, κατ’ εφαρμογή της διαδικασίας του προη-
γούμενου εδαφίου.

2. …
3. Με απόφαση της ΡΑΕ μετά από εισήγηση της ΔΕΔ-

ΔΗΕ ΑΕ θεσπίζονται τα εγχειρίδια εφαρμογής του Κώδικα 
Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ, η έκδοση των οποίων προβλέ-
πεται στον εν λόγω Κώδικα…».

Επειδή συναφώς με τα ανωτέρω, στον Κώδικα ΕΔΔΗΕ 
καθορίζονται τα ακόλουθα:

α) Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 προβλέπε-
ται ότι οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων του 
Κώδικα, καθώς και οι αναγκαίες διαδικασίες και μεθοδο-
λογίες υπολογισμών που απαιτούνται για την εφαρμογή 
του, καθορίζονται στα Εγχειρίδια Εφαρμογής, τα οποία 
καταρτίζονται από τον Διαχειριστή του Δικτύου και θε-
σπίζονται με απόφαση της ΡΑΕ, κατόπιν δημόσιας δια-
βούλευσης.

1 http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/
factsheets/2020/maj/2102_2.csp
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β) Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 προβλέπε-
ται ότι ο Κώδικας και τα Εγχειρίδια Εφαρμογής μπορεί 
να τροποποιούνται, είτε με πρωτοβουλία της ΡΑΕ, όταν 
το κρίνει σκόπιμο, βάσει ιδίως της εμπειρίας που απο-
κτάται από την εφαρμογή τους, λόγω αλλαγής του νο-
μοθετικού πλαισίου, κατόπιν προτάσεων των Χρηστών 
του Δικτύου και των Προμηθευτών, είτε κατόπιν σχε-
τικού αιτήματος του Διαχειριστή του Δικτύου. Σε κάθε 
περίπτωση, ζητείται σχετική εισήγηση ή γνώμη του Δι-
αχειριστή του Δικτύου και η εν λόγω τροποποίηση του 
Κώδικα Δικτύου τίθεται σε δημόσια διαβούλευση πριν 
την έγκρισή της.

Επειδή, στο άρθρο 95 του Κώδικα ΕΔΔΗΕ ρυθμίζεται 
το γενικό πλαίσιο και οι γενικές κατευθύνσεις σχετικά 
με το ζήτημα των ρευματοκλοπών. Ειδικότερα ρυθμί-
ζονται θέματα όπως ιδίως η είσπραξη και η διάθεση 
των καταλογιζόμενων ποσών λόγω ρευματοκλοπής, 
τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του Διαχειριστή και 
των καταναλωτών («Χρήστες»), ο καθορισμός βασικών 
αρχών και κανόνων που διέπουν τις διαδικασίες διερεύ-
νησης και διαπίστωσης ρευματοκλοπών προς διασφάλι-
ση της αντικειμενικότητας, της διαφάνειας και της ίσης 
μεταχείρισης.

Επειδή, οι λεπτομέρειες εφαρμογής και κάθε άλλο 
αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 95 του Κώδικα ΕΔΔΗΕ καθορίστηκαν με το Εγ-
χειρίδιο Ρευματοκλοπών (σχετικό 3), όπως ορίζεται στην 
παρ. 23 του εν λόγω άρθρου.

Επειδή στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 95 
γίνεται αναφορά στο γενικό χαρακτηρισμό μίας πράξης 
ως ρευματοκλοπής στο πλαίσιο του Κώδικα ΕΔΔΗΕ, ως 
ακολούθως:

«Η ρευματοκλοπή συνίσταται σε αυθαίρετη και με 
δόλο επέμβαση σε εξοπλισμό ή/και εγκαταστάσεις του 
Δικτύου, με συνέπεια την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέρ-
γειας, χωρίς αυτή να καταγράφεται, ή χωρίς να αντιστοι-
χίζεται με Εκπρόσωπο Φορτίου, και με συνέπεια να μην 
τιμολογείται».

Επειδή, περαιτέρω, στα στοιχεία (α) έως (ε) της ανωτέρω 
παρ. 1 του άρθρου 95 του Κώδικα ΕΔΔΗΕ αναφέρονται 
ενδεικτικά περιπτώσεις παρεμβάσεων που αποσκοπούν 
σε ρευματοκλοπή. Μεταξύ αυτών, στο στοιχείο (δ) ανα-
φέρεται η ακόλουθη περίπτωση ως επέμβαση που απο-
σκοπεί σε ρευματοκλοπή:

«(δ) Αυθαίρετη επανενεργοποίηση παροχών που έχουν 
απενεργοποιηθεί αλλά υπάρχει σύμβαση προμήθειας σε 
ισχύ (π.χ. απενεργοποίηση μετά από αίτημα Προμηθευτή 
λόγω υπερημερίας, παραβίαση όρων σύμβασης σύνδε-
σης από πελάτη, μη ανανέωση εργοταξιακής παροχής), 
με ή χωρίς αλλοίωση της μέτρησης».

Επειδή από τα ανωτέρω προκύπτει ότι στην περίπτω-
ση αυθαίρετης επανενεργοποίησης παροχής που έχει 
απενεργοποιηθεί αλλά υπάρχει σύμβαση προμήθειας 
σε ισχύ (π.χ. απενεργοποίηση λόγω χρέους, λόγω πα-
ραβίασης όρων σύμβασης σύνδεσης από πελάτη, λόγω 
μη ανανέωσης εργοταξιακής παροχής κ.λπ.), ενώ δεν 
υπάρχει αλλοίωση της μέτρησης, δεν πληρούνται όλα 
τα κριτήρια για τον χαρακτηρισμό μιας πράξης ως ρευ-
ματοκλοπής, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 

του άρθρου 95. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση αυτή 
αφενός καταγράφεται το σύνολο της ενέργειας που κα-
ταναλώνεται, αφετέρου η ενέργεια αυτή αντιστοιχίζεται 
με Εκπρόσωπο Φορτίου και δύναται να τιμολογηθεί.

Επειδή ο Διαχειριστής του Δικτύου εισηγήθηκε στη 
ΡΑΕ (σχετικό 5) την τροποποίηση του Κώδικα ΕΔΔΗΕ 
και του Εγχειριδίου Ρευματοκλοπών, ώστε η περίπτωση 
αυθαίρετης επανενεργοποίησης παροχών για τις οποίες 
υπάρχει σύμβαση προμήθειας σε ισχύ και επιπλέον δεν 
υπάρχει αλλοίωση της μέτρησης, να μην χαρακτηρίζεται 
ως ρευματοκλοπή.

Στην εν λόγω εισήγηση, ο Διαχειριστής του Δικτύου 
αναφέρεται στην προμνησθείσα ασυνέπεια μεταξύ του 
ορισμού της ρευματοκλοπής, σύμφωνα με την παρ. 1 του 
άρθρου 95, και της υπό συζήτηση περίπτωσης, η οποία, 
μάλιστα δεν είχε συμπεριληφθεί στην πρότασή για τον 
ορισμό της ρευματοκλοπής κατά την εισήγησή του (σχε-
τικό 4) για τον εκσυγχρονισμό του ρυθμιστικού πλαισίου 
για τη διαχείριση των ρευματοκλοπών. Επιπρόσθετα, 
ο Διαχειριστής του Δικτύου κάνει λόγο για σημαντική 
πολυπλοκότητα που εισάγεται με τη διαχείριση των 
περιπτώσεων αυτών ως ρευματοκλοπών, λόγω του 
προκύπτοντος καταλογισμού καταγραφόμενων κατα-
ναλώσεων με σειριακά εναλλασσόμενες τιμολογήσεις 
από Προμηθευτή (εκκαθαριζόμενη ενέργεια αγοράς) και 
Διαχειριστή (ενέργεια ρευματοκλοπής). Τέλος, ο Διαχει-
ριστής του Δικτύου επισημαίνει ότι λόγω του μεγάλου 
πλήθους των περιπτώσεων αυθαίρετης επανενεργο-
ποίησης, ο χαρακτηρισμός των περιπτώσεων αυτών ως 
ρευματοκλοπών θα προκαλέσει μη διαχειρίσιμο όγκο 
εργασιών για τη διεκπεραίωσή τους, με σημαντικές αρ-
νητικές επιπτώσεις στη διαχείριση των λοιπών περιπτώ-
σεων πραγματικής ρευματοκλοπής.

Επειδή, ωστόσο η περίπτωση αυθαίρετης επανενερ-
γοποίησης παροχών χωρίς αλλοίωση της μέτρησης 
συμπεριελήφθη τελικώς μεταξύ των περιπτώσεων που 
αναφέρονται ενδεικτικά ως ρευματοκλοπή σύμφωνα 
με την παρ. 1(δ) του άρθρου 95 του Κώδικα ΕΔΔΗΕ (αν 
και δεν συμπεριλαμβάνονταν στη σχετική πρόταση του 
ΔΕΔΔΗΕ αναφορικά με τον ορισμό της ρευματοκλοπής, 
λαμβάνοντας υπόψη αναφορά στην περίπτωση αυτή 
στην εισήγηση του Διαχειριστή Δικτύου (σχετικό 4) σε 
σχέση με τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει ο Διαχειρι-
στής μετά τη διαπίστωση αυθαίρετης επανενεργοποίη-
σης (δηλαδή την εκ νέου απενεργοποίηση των παροχών) 
και θεωρώντας ότι ο χαρακτηρισμός της περίπτωσης 
αυτής ως ρευματοκλοπή μπορεί να λειτουργήσει απο-
τρεπτικά, δεδομένων των σημαντικών οικονομικών συ-
νεπειών που εισάγεται βάσει του νέου πλαισίου για τους 
χρήστες που διαπράττουν ρευματοκλοπή.

Επειδή, από αναφορές που υπεβλήθησαν στην Αρχή, 
προέκυψε η ανάγκη εξέτασης των ενεργειών του Δια-
χειριστή Δικτύου σε σχέση με την απενεργοποίηση πα-
ροχών κατόπιν εντολής Προμηθευτή. Πέρα από τους 
χρόνους ανταπόκρισης του Διαχειριστή, κρίθηκε η ανά-
γκη διερεύνησης ιδίως της αποτελεσματικότητας των 
μεθόδων απενεργοποίησης, της παρακολούθησης από 
τον Διαχειριστή των παροχών που απενεργοποιούνται 
για την πιθανότητα αυθαίρετης επανασύνδεσης και της 
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διαχείρισης των περιπτώσεων αυτών. Στο πλαίσιο της 
εισήγησής του για την τροποποίηση του Κώδικα ΕΔΔΗΕ 
και του Εγχειριδίου Ρευματοκλοπών (σχετικό 5), ο Διαχει-
ριστής αναφέρεται σε διαδικασίες που έχει καθιερώσει 
για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του ζητήματος 
(αξιοποίηση δεδομένων καταμέτρησης, αυτεπάγγελτοι 
έλεγχοι σε απενεργοποιημένες παροχές). Ο Διαχειριστής 
προτείνει επίσης να θεσπισθεί αυξημένη χρέωση για 
κάθε νέα απενεργοποίηση παροχής μετά από διαπίστω-
ση αυθαίρετης επανασύνδεσης, ως αποτρεπτικό μέτρο.

Επειδή η ΡΑΕ, σταθμίζοντας τα ανωτέρω, έθεσε σε δη-
μόσια διαβούλευση τις ακόλουθες προτάσεις της:

α) Τροποποίηση του άρθρου 95 του Κώδικα Διαχείρι-
σης Δικτύου και του Εγχειριδίου Ρευματοκλοπών, ώστε 
η περίπτωση αυθαίρετης επανασύνδεσης παροχών για 
τις οποίες υπάρχει μεν Σύμβαση Προμήθειας σε ισχύ 
αλλά έχουν απενεργοποιηθεί (λόγω χρέους ή για άλ-
λους λόγους, σύμφωνα με τον Κώδικα) να μην θεωρεί-
ται ρευματοκλοπή, αν δεν συνοδεύεται από αλλοίωση 
της καταγραφόμενης κατανάλωσης (με παρέμβαση στη 
μετρητική διάταξη ή παράκαμψη αυτής), σύμφωνα με τη 
σχετική εισήγηση του Διαχειριστή Δικτύου (σχετικό 5).

β) Συμπλήρωση του κανονιστικού πλαισίου αναφορι-
κά με την απενεργοποίηση παροχών (Κώδικας ΕΔΔΗΕ, 
Εγχειρίδιο Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής 
Εκκαθάρισης) με στόχους τη συστηματική και αποτελε-
σματικότερη διαχείριση των σχετικών υποθέσεων από 
τον Διαχειριστή (υλοποίηση, παρακολούθηση, επανέλεγ-
χος, ενέργειες, ενημέρωση ενδιαφερόμενων μερών), τη 
θέσπιση μέτρων αποτρεπτικού χαρακτήρα (αυξημένη 
χρέωση εκ νέου απενεργοποίησης) και την πληρέστερη 
καταγραφή στοιχείων για τις υποθέσεις απενεργοποίη-
σης παροχών λόγω χρέους και την απόδοση του Διαχει-
ριστή για τη διαχείρισή τους.

Επειδή η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στη δημόσια 
διαβούλευση αντιλαμβάνεται την αναγκαιότητα τρο-
ποποίησης του πλαισίου ώστε οι ως άνω περιπτώσεις 
να μην χαρακτηρίζονται ρευματοκλοπές. Παράλληλα, 
όλοι οι συμμετέχοντες θεωρούν απολύτως αναγκαία τη 
λήψη μέτρων για την αποτελεσματικότερη διαχείριση 
της απενεργοποίησης παροχών λόγω χρέους και ειδι-
κότερα για τη βελτίωση της απόδοσης του Διαχειριστή 
Δικτύου στο θέμα αυτό.

Επειδή η ΡΑΕ, σταθμίζοντας τα ανωτέρω και ιδίως την 
πιθανότητα σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων στη 
λειτουργία της αγοράς και του Διαχειριστή Δικτύου σε 
περίπτωση διαχείρισης των υπό συζήτηση περιπτώσεων 
ως ρευματοκλοπών, καθώς και ότι για την αντιμετώπιση 
του φαινομένου της αυθαίρετης επανενεργοποίησης 
παροχών απαιτείται πρωτίστως η καθιέρωση αποτελε-
σματικών μέτρων ελέγχου και καταστολής από τον ΔΕΔ-
ΔΗΕ, κρίνει αναγκαία την τροποποίηση των διατάξεων 
του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ και του Εγχειριδίου 
Ρευματοκλοπών, ώστε η περίπτωση αυθαίρετης επανε-
νεργοποίησης παροχών για τις οποίες υπάρχει σύμβαση 
προμήθειας σε ισχύ και ταυτόχρονα δεν υπάρχει αλλοί-
ωση της μέτρησης, να μην χαρακτηρίζεται ως ρευματο-
κλοπή, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Διαχειριστή 
του Δικτύου (σχετικό 5), αποφασίζει:

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατά τις παρ. 1 
και 3 του άρθρου 128 του ν. 4001/2011 και κατά την 
παρ. 1 του άρθρου 2 και την παρ. 1 του άρθρου 3 του 
Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ, τα ακόλουθα:

Άρθρο 1
Οι διατάξεις του άρθρου 95 του Κώδικα Διαχείρισης 

του ΕΔΔΗΕ (Β΄ 78/2017), όπως ισχύει, τροποποιούνται 
ως εξής:

α) Η περ. (δ) της παρ. 1 του άρθρου 95 αντικαθίσταται 
ως ακολούθως:

«(δ) Αυθαίρετη επανενεργοποίηση παροχών που έχουν 
απενεργοποιηθεί αλλά υπάρχει σύμβαση προμήθειας σε 
ισχύ (π.χ. απενεργοποίηση μετά από αίτημα Προμηθευτή 
λόγω υπερημερίας, παραβίαση όρων σύμβασης σύνδε-
σης από πελάτη, μη ανανέωση εργοταξιακής παροχής), 
με ταυτόχρονη αλλοίωση της μέτρησης, μέσω παρέμ-
βασης στη μετρητική διάταξη ή με παράκαμψη αυτής 
ή με άλλο τρόπο».

β) Η περ. (α) της παρ. 7 του άρθρου 95 αντικαθίσταται 
ως ακολούθως:

«(α) Η εγκατάσταση ηλεκτροδοτείται από το Δίκτυο 
χωρίς να υπάρχει σύμβαση προμήθειας, ανεξαρτήτως 
της ύπαρξης ή όχι μετρητή, ή η παροχή έχει απενεργο-
ποιηθεί ή διακοπεί λόγω χρέους ή για άλλο λόγο σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα Κώδικα και διαπι-
στώνεται αυθαίρετη επανενεργοποίηση».

Άρθρο 2
Οι διατάξεις του Εγχειριδίου Ρευματοκλοπών του Κώ-

δικα ΕΔΔΗΕ (απόφ. ΡΑΕ 236/2017, Β΄ 1871), όπως τρο-
ποποιήθηκε με την απόφ. ΡΑΕ 1019/2017 (Β΄ 4496) και 
ισχύει, τροποποιούνται ως εξής:

α) Το ακόλουθο εντός εισαγωγικών κείμενο της παρ. 2 
του άρθρου 2 (4η περ. της παρ. 2):

«Η αυθαίρετη επανενεργοποίηση παροχών που έχουν 
απενεργοποιηθεί αλλά υπάρχει σύμβαση προμήθειας σε 
ισχύ (π.χ. απενεργοποίηση μετά από αίτημα Προμηθευτή 
λόγω υπερημερίας, παραβίαση όρων σύμβασης σύνδε-
σης από πελάτη, μη ανανέωση εργοταξιακής παροχής), 
με ή χωρίς αλλοίωση της μέτρησης»,

αντικαθίσταται με το ακόλουθο:
«Η αυθαίρετη επανενεργοποίηση παροχών που έχουν 

απενεργοποιηθεί αλλά υπάρχει σύμβαση προμήθειας 
σε ισχύ (π.χ. απενεργοποίηση μετά από αίτημα Προμη-
θευτή λόγω υπερημερίας, παραβίαση όρων σύμβασης 
σύνδεσης από πελάτη, μη ανανέωση εργοταξιακής πα-
ροχής), με ταυτόχρονη αλλοίωση της μέτρησης, μέσω 
παρέμβασης στη μετρητική διάταξη ή με παράκαμψη 
αυτής ή με άλλο τρόπο».

β) Η περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 7 αντικαθίσταται 
με το ακόλουθο:

«(α) Σε όλες τις περιπτώσεις τροφοδότησης από το Δί-
κτυο χωρίς να υπάρχει σύμβαση με προμηθευτή, ανε-
ξαρτήτως της ύπαρξης ή όχι μετρητή, καθώς και στις πε-
ριπτώσεις που υφίσταται μεν σύμβαση με προμηθευτή, 
η παροχή όμως έχει διακοπεί είτε λόγω χρέους είτε για 
άλλο λόγο (παραβίαση όρου σύμβασης σύνδεσης, μη 
ανανέωση εργοταξιακής παροχής κ.λπ.) και διαπιστώ-
νεται αυθαίρετη επανασύνδεση».
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γ) Στο τέλος του άρθρου 7 προστίθεται νέα παρ. 3, ως 
ακολούθως:

«3. Σε όλες τις περιπτώσεις ελέγχων παροχών και ανε-
ξαρτήτως της έκβασης του ελέγχου (πιθανολόγηση ρευ-
ματοκλοπής, μη ύπαρξη ευρημάτων), η ηλεκτροδότηση 
διακόπτεται επί τόπου στην περίπτωση που η παροχή 
έπρεπε να είναι κανονικά ανενεργή, είτε λόγω χρέους 
είτε για άλλο λόγο και διαπιστώνεται αυθαίρετη επανα-
σύνδεσή της».

Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΓΟΥΜΑΣ

Ι

    Αριθμ. 17605 (2)
Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπη-

ρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Σερρών. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 63, 65, 214, 280 και 283 

του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλ-
λικράτης» (Α΄ 87).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα της νομο-
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
(π.δ. 63/2005, Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την 
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

3. Το π.δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης» (Α΄ 235).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 7 του ν. 3469/2006 
«Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και 
λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4257/2014 «Επεί-
γουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερι-
κών» (Α΄ 93).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γρα-
φειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατά-
σταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 47).

7. Την υπ’ αρ. 14138/15-5-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 250) απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών, περί διορισμού Συντονιστή 
στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 «Κύ-
ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτι-
κών Υπαλλήλων» (Α΄ 143).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3731/2008 «Ανα-
διοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις 
λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερι-
κών» (Α΄ 263).

10. Την υπ’ αρ. 578/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Σερρών, με την οποία ψηφίστηκε ο Οργανισμός 
Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου και εγκρίθηκε 
με την υπ’ αρ. 10710/12-9-2011 (Β΄ 2106) απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε-
δονίας - Θράκης.

11. Την υπ’ αρ. 812/2011 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Σερρών, με την οποία τροποποιήθηκε 
ο Ο.Ε.Υ. του Δήμου και η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ 
αρ. 14929+14891/31-10-2011 (Β΄ 2711) απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε-
δονίας - Θράκης.

12. Την υπ’  αρ. 139/2012 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Σερρών, με την οποία τροποποιήθηκε 
ο Ο.Ε.Υ. του Δήμου και η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 
12866/13-8-2012 (Β΄ 2421) απόφαση του Γενικού Γραμμα-
τέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

13. Τις υπ’ αρ. 598/2012 και 693/2012 αποφάσεις του 
Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών, με τις οποίες τροπο-
ποιήθηκε ο Ο. Ε.Υ. του Δήμου και οι οποίες εγκρίθηκαν 
με την υπ’ αρ. 3463/26-3-2013 (Β΄ 951) απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε-
δονίας - Θράκης.

14. Την υπ’ αρ. 669/2018 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Σερρών, με την οποία τροποποιήθηκε 
ο Ο.Ε.Υ. του Δήμου και η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 
22841/18/23-1-2019 απόφαση του Συντονιστή Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (Β΄ 256)

15. Την υπ’ αρ. 136/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Σερρών, με την οποία τροποποιήθηκε ο Ο.Ε.Υ. 
του Δήμου και η οποία εγκρίθηκε με την 3956/21-3-2019 
(Β΄ 1224) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

16. Το υπ’ αρ. 5/4/24-9-2020 πρακτικό του Υπηρεσια-
κού Συμβουλίου υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Σερρών που γνω-
μοδοτεί ομόφωνα θετικά υπέρ της τροποποίησης του 
Ο.Ε.Υ. του Δήμου Σερρών.

17. Το γεγονός ότι από την τροποποίηση αυτή δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
του Δήμου Σερρών, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αρ. 160/2020 απόφαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου Σερρών, με την οποία τροποποείται 
ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου ως 
προς τα εξής σημεία:

Α) Τροποποιείται ο Ο.Ε.Υ. του Δήμου Σερρών και συ-
γκεκριμένα το άρθρο 17 «Αρμοδιότητες Υπηρεσίας Δη-
μοτικής Πολιτικής και Οργάνωσης» και δημιουργείται η 
παρ. 17.8 του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνο-
μίας, σε εφαρμογή του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 και 
ορίζονται σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του 
ν. 3731/2008 (Α΄ 263), οι αρμοδιότητες της Δημοτικής 
Αστυνομίας.

Β) Καθορίζονται οι αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυ-
νομίας σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του 
ν. 3731/2008 (Α΄ 263), όπως παρακάτω:

Αρμοδιότητες Δημοτικής Αστυνομίας
1. Η Δημοτική Αστυνομία ασκεί, στο πλαίσιο των δι-

ατάξεων των άρθρων 75 και 79 του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με τον ν. 3463/2006 (Α΄ 114), 
τις εξής αρμοδιότητες:
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(1) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν 
την ύδρευση, την άρδευση και την αποχέτευση, όπως 
αυτές περιλαμβάνονται στην εκάστοτε κείμενη νομοθε-
σία, στις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν 
οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές και στις αποφάσεις των 
διοικητικών συμβουλίων των δημοτικών επιχειρήσεων 
ύδρευσης και αποχέτευσης.

(2) Ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται 
στην κείμενη νομοθεσία και στις τοπικές κανονιστικές 
αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές και κοινοτικές αρ-
χές, για τη χρήση των αλσών και των κήπων, των πλατει-
ών, των παιδικών χαρών και των λοιπών κοινόχρηστων 
χώρων.

(3) Ελέγχει την τήρηση των όρων οι οποίοι προβλέπο-
νται στην κείμενη νομοθεσία και στις τοπικές κανονιστι-
κές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές και κοινοτικές 
αρχές, για τη χρήση και λειτουργία των δημοτικών και 
κοινοτικών αγορών, των εμποροπανηγύρεων, των ζωο - 
πανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά 
των υπαίθριων δραστηριοτήτων.

(4) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν 
στο υπαίθριο εμπόριο και στις λαϊκές αγορές.

(5) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν 
στην υπαίθρια διαφήμιση, καθώς και τον έλεγχο της 
τήρησης ειδικότερων προδιαγραφών κατασκευής και 
προϋποθέσεων τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων, 
που τυχόν έχουν τεθεί με τοπικές κανονιστικές αποφά-
σεις, από τις δημοτικές και κοινοτικές αρχές.

(6) Ελέγχει την τήρηση της καθαριότητας σε κοινόχρη-
στους υπαίθριους χώρους της εδαφικής περιφέρειας 
του οικείου δήμου ή κοινότητας και γενικότερα την τή-
ρηση των κανόνων που προβλέπονται από την κείμενη 
νομοθεσία και τις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που 
εκδίδουν οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές για την ανα-
βάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισμών.

(7) Ελέγχει την τήρηση των μέτρων που επιβάλλονται 
για την πρόληψη πυρκαγιών σε κοινόχρηστους υπαί-
θριους χώρους.

(8) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν 
στην κυκλοφορία των πεζών, τη στάση και στάθμευση 
των οχημάτων, στην επιβολή των διοικητικών μέτρων 
του άρθρου  103 του ν.  2696/1999, όπως ισχύει, για 
την παράνομη στάθμευση οχημάτων, καθώς και την 
εφαρμογή των διατάξεων, που αναφέρονται στην κυ-
κλοφορία τροχοφόρων στους πεζόδρομους, πλατείες, 
πεζοδρόμια και γενικά σε χώρους που δεν προορίζο-
νται για τέτοια χρήση και στην εκπομπή θορύβων από 
αυτά. Οι αρμοδιότητες αυτές ασκούνται, παράλληλα 
και κατά περίπτωση, και από την Ελληνική Αστυνομία 
(ΕΛ.ΑΣ.) και το Λιμενικό Σώμα. Όταν κατά την άσκησή 
τους επιλαμβάνονται η Δημοτική Αστυνομία και η Ελλη-
νική Αστυνομία ή το Λιμενικό Σώμα, ταυτόχρονα, τον συ-
ντονισμό έχει η Ελληνική Αστυνομία ή το Λιμενικό Σώμα, 
κατά περίπτωση.

(9) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφο-
ρούν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας με υποδείξεις και 
σήματα των τροχονόμων στο δημοτικό οδικό δίκτυο 
και στα τμήματα του εθνικού και επαρχιακού δικτύ-
ου που διέρχονται μέσα από κατοικημένες περιοχές. 

Η αρμοδιότητα αυτή εξακολουθεί να ασκείται, παραλλή-
λως και κατά περίπτωση, από την Ελληνική Αστυνομία 
(ΕΛ.ΑΣ.) και το Λιμενικό Σώμα. Όταν κατά την άσκηση της 
επιλαμβάνονται η Δημοτική Αστυνομία και η Ελληνική 
Αστυνομία ή το Λιμενικό Σώμα, ταυτόχρονα, τον συντο-
νισμό έχει η Ελληνική Αστυνομία ή το Λιμενικό Σώμα 
κατά περίπτωση.

(10) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν 
τα εγκαταλελειμμένα οχήματα.

(11) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν 
στη σήμανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς 
και στις υποχρεώσεις αυτών που εκτελούν έργα και ενα-
ποθέτουν υλικά και εργαλεία στο δημοτικό και κοινοτικό 
οδικό δίκτυο και ελέγχει για τη λήψη μέτρων ασφάλειας 
και υγιεινής σε εργασίες που εκτελούνται.

(12) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν 
στη λειτουργία παιδότοπων.

(13) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν 
στη λειτουργία καταστημάτων, επιχειρήσεων, θεάτρων, 
κινηματογράφων, ψυχαγωγικών και λοιπών δραστηρι-
οτήτων, για τις οποίες αρμόδιος για τη χορήγηση, ανά-
κληση και αφαίρεση αδειών ίδρυσης, εγκατάστασης, 
λειτουργίας και ασκήσεως τους είναι ο οικείος Δήμος 
ή Κοινότητα, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες για τις 
οποίες έχουν ορισθεί άλλες αρχές αρμόδιες για τον σχε-
τικό έλεγχο.

(14) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων για την ηχο-
ρύπανση, την κοινή ησυχία και τη λειτουργία μουσικής 
στα καταστήματα και στα δημόσια κέντρα.

(15) Εκτελεί τις διοικητικές κυρώσεις που αφορούν τη 
λειτουργία καταστημάτων και επιχειρήσεων, των οποίων 
την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγούν οι δημοτι-
κές και κοινοτικές αρχές.

(16) Ελέγχει την τήρηση διατάξεων που αφορούν τους 
οργανωμένους από τους Δήμους και Κοινότητες χώρους 
προσωρινής εγκατάστασης μετακινούμενων πληθυσμι-
ακών ομάδων.

(17) Ελέγχει την εφαρμογή των μέτρων που λαμβά-
νονται από τις δημοτικές και τις κοινοτικές αρχές για 
δραστηριότητες και καταστάσεις που εγκυμονούν κιν-
δύνους για τη ζωή και την περιουσία των κατοίκων και 
ειδικότερα από τις επικίνδυνες οικοδομές, καθώς και την 
εφαρμογή των κανονιστικών πράξεων που τίθενται από 
αυτές για την προστασία της υγείας των κατοίκων από τις 
οχλούσες δραστηριότητες που αναφέρονται σε αυτές.

(18) Ελέγχει την τήρηση των σχετικών διατάξεων, που 
αφορούν στον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό.

(19) Αφαιρεί την άδεια οικοδομής για οφειλόμενες 
ασφαλιστικές εισφορές στο τέως Ι.Κ.Α., νυν e - ΕΦΚΑ.

(20) Ελέγχει την τήρηση των μέτρων για την προστασία 
των μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, αρχαιολογικών και 
ιστορικών χώρων της περιοχής του Δήμου ή της Κοινό-
τητας και των εγκαταστάσεων αυτών, που λαμβάνονται 
από τις οικείες δημοτικές και κοινοτικές αρχές.

(21) Συμμετέχει στην εφαρμογή των σχεδίων πολιτικής 
προστασίας.

(22) Ελέγχει επιχειρήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος, 
σχετικά με την εφαρμογή της τουριστικής νομοθεσίας 
(Βεβαίωση παραβάσεων, εκτέλεση διοικητικών κυρώ-



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ56490 Τεύχος B’ 5089/18.11.2020

σεων, θεώρηση τιμοκαταλόγων των δωματίων των 
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και καταλυμάτων) στις 
περιπτώσεις που αυτές λειτουργούν σε νομούς ή νησιά 
όπου δεν εδρεύουν υπηρεσίες του EOT.

(23) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων για το ωράριο 
λειτουργίας των κέντρων διασκέδασης και των συναφών 
καταστημάτων, καθώς και των εμπορικών καταστημά-
των και των καταστημάτων τροφίμων.

(24) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν 
τα ζώα συντροφιάς.

(25) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν 
τις κάθε είδους κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν 
οι δημοτικές αρχές, καθώς και την επιβολή των πάσης φύ-
σεως διοικητικών μέτρων που προβλέπονται από αυτές.

(26) Προστατεύει τη δημοτική και κοινοτική περιουσία.
(27) Διενεργεί αυτοψία για την εξακρίβωση των προϋ-

ποθέσεων που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικών 
πράξεων από τα όργανα του Δήμου ή της Κοινότητας και, 
ιδίως, διενεργεί αυτοψία και συντάσσει έκθεση για την 
έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής και για τη 
χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας.

(28) Επιδίδει τα πάσης φύσεως έγγραφα του οικείου 
Δήμου ή άλλων Δημοτικών Αρχών εντός των διοικητικών 
ορίων του οικείου Δήμου.

2. Η Ελληνική Αστυνομία παρέχει συνδρομή στο προ-
σωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας κατά την άσκηση 
του έργου της και, ειδικότερα, σε προγραμματισμένους 
ελέγχους της Δημοτικής Αστυνομίας ή σε καταστάσεις 
εκτάκτου ανάγκης, όπου τούτο προβλέπεται,

3. α) Εφόσον η Δημοτική Αστυνομία στελεχώνεται 
με προσωπικό που υπερβαίνει τα πενήντα (50) άτομα, 
ασκούνται όλες οι αρμοδιότητες της παρ. 1.

β) Εφόσον η Δημοτική Αστυνομία στελεχώνεται με 
προσωπικό λιγότερο των πενήντα (50) ατόμων, ασκού-
νται υποχρεωτικά οι αρμοδιότητες των περ. 1-8, 10, 11, 
15, 16, 19, 21, 22 και 24-28 της παρ. 1 του παρόντος. 
Οι λοιπές αρμοδιότητες εξακολουθούν να ασκούνται 
από την ΕΛ.ΑΣ.

γ) Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτής της παρα-
γράφου απαιτείται η έκδοση διαπιστωτικής πράξης του 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Οι αρμοδιότητες της παρ. 1 που δεν περιλαμβά-
νονται στην περ. β΄ της παρ. 3 μπορούν να ασκηθούν, 

μεμονωμένα ή στο σύνολο τους, και από Δημοτική Αστυ-
νομία που στελεχώνεται με λιγότερους από πενήντα (50) 
δημοτικούς αστυνομικούς.

Για την άσκησή τους εκδίδεται απόφαση του Συντο-
νιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία δημο-
σιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από 
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Μέχρι την έκδοση 
της ανωτέρω απόφασης οι αρμοδιότητες αυτές εξακο-
λουθούν να ασκούνται από την ΕΛ.ΑΣ.

5. Δήμοι που δεν έχουν συστήσει Υπηρεσία Δημοτικής 
Αστυνομίας μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις διαδημο-
τικής συνεργασίας με όμορους Δήμους που διαθέτουν 
τέτοια υπηρεσία, κατά τις διατάξεις του άρθρου 222 του 
ν. 3463/2006, με τις οποίες τους αναθέτουν την άσκηση 
αρμοδιοτήτων Δημοτικής Αστυνομίας στην περιφέρειά 
τους. Με τις συμβάσεις αυτές προσδιορίζονται ειδικότε-
ρα οι αρμοδιότητες που θα ασκούνται.

6. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, μετά από 
γνώμη της Κ.Ε.Δ.Ε., καθορίζεται ο τρόπος άσκησης των 
αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας, η διαδικασία 
ελέγχου και βεβαίωσης των παραβάσεων και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτομέρεια.

7. Επίσης η Δημοτική Αστυνομία ασκεί κάθε νέα αρ-
μοδιότητα που θα της ανατεθεί.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει με τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 10710/12-9-2011 απόφα-
ση του  Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με 
τις υπ’ αρ. 14929+14891/31-10-2011, 12866/13-8-2012, 
3463/26-3-2013, 22841/18/23-1-2019, 3956/21-3-2019, 
όμοιες.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 9 Νοεμβρίου 2020

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ   
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*02050891811200008*

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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