
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 67743/ΕΥΘΥ 615/ 
24.6.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομί-
ας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Ανα-
διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗ-
ΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ του άρθρου 5 παρ.   1 του 
ν. 4314/2014 και κατάργηση της αριθ. 1121/408Δ/
Φ03/2012 (ΦΕΚ Β’  655) κοινής υπουργικής από-
φασης» (Β’ 1248).

2 Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ωδείου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 110770 (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 67743/ΕΥΘΥ 615/ 

24.6.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομί-

ας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Ανα-

διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 

ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗ-

ΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ του άρθρου 5 παρ.  1 του 

ν. 4314/2014 και κατάργηση της αριθ. 1121/408Δ/

Φ03/2012 (ΦΕΚ Β’ 655) κοινής υπουργικής από-

φασης» (Β’ 1248).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-

νηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’98), όπως διατηρήθηκε 
σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 
(Α’ 133).

2. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο 
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 

(Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265) και ειδικότερα τα 
άρθρα 4, 5, 8, 39 και την παρ. 1 του άρθρου 58 αυτού.

3. Τον ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007-2013» (Α’ 267).

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 
2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρω-
παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γε-
ωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενι-
κών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο 
Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 
και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006.

5. Την υπό στοιχεία C(2014) 10162 final 18.12.2014 
εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
την έγκριση του Επιχειρησιακού προγράμματος «Αντα-
γωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για 
στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανά-
πτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο 
του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχό-
ληση» στην Ελλάδα, CCI 2014GR16M2OP001 του ΕΣΠΑ 
2014-2020, όπως ισχύει κάθε φορά.

6. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

7. Το π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και 
Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ 
Γενικών Γραμματειών» (Α’ 156) και ειδικότερα το άρθρο 3.

8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

9. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργών» (Β’ 2901).

10. Την υπ’ αρ. 51875/07.05.2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

11. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

18 Οκτωβρίου 2021 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4799

63187



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ63188 Τεύχος B’ 4799/18.10.2021

12. Την από 8.10.2021 εισήγηση - ενημερωτικό ση-
μείωμα του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων 
και ΕΣΠΑ για την έγκριση και υπογραφή της υπουργικής 
απόφασης από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων.

13. Την υπό στοιχεία 67743/ΕΥΘΥ 615/24.6.2015 από-
φαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας 
και Τουρισμού «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ-
ΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ του άρθρου 5 παρ. 1 του 
ν.  4314/2014 και κατάργηση της αριθ. 1121/408Δ/
Φ03/2012 (ΦΕΚ Β’ 655) κοινής υπουργικής απόφασης» 
(Β’ 1248).

14. Την ανάγκη ανακατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ 
των Μονάδων Διαχείρισης Πράξεων προκειμένου για 
την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία τους.

15. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
πρόσθετη δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία 67743/ΕΥΘΥ 
615/24.6.2015 (Β’ 1248) απόφασης του Υπουργού Οικο-
νομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού περί αναδι-
άρθρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠΑΝΕΚ, 
ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Το άρθρο 2 της υπό στοιχεία 67743/ΕΥΘΥ 615/ 

24.6.2015 (Β’1248) υπουργικής απόφασης αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«Άρθρο 2
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Ανταγωνιστικότη-

τα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» συγκροτείται από 
οκτώ (8) μονάδες:

Α1.  Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Επιχειρησια-
κού Προγράμματος και οριζόντιων θεμάτων. 

Α2.  Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων των Θεματι-
κών Στόχων 1, 2, 4 και 7, συμπεριλαμβανομένων 
πράξεων ΤΠΕ των θεματικών στόχων αυτών, κα-
θώς και για πράξεις τεχνικής βοήθειας οριζόντιου 
χαρακτήρα.

Α3.  Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων των Θεματι-
κών Στόχων 3, 6, 8, 10 και 11, συμπεριλαμβανομέ-
νων πράξεων ΤΠΕ των θεματικών στόχων αυτών.

Β1.  Διαχείρισης Πράξεων των Θεματικών Στόχων 1, 4, 
6 και 7 πλην των πράξεων ΤΠΕ

Β2.  Διαχείρισης Πράξεων του Θεματικού Στόχου 3 και 
της επενδυτικής προτεραιότητας 8.iii πλην των 
πράξεων ΤΠΕ

Β3.  Διαχείρισης Πράξεων των Θεματικών Στόχων 10, 
11 και της επενδυτικής προτεραιότητας 8.v πλην 
των πράξεων ΤΠΕ

Β4.  Διαχείρισης Πράξεων του Θεματικού Στόχου 2, κα-
θώς και των πράξεων ΤΠΕ των λοιπών θεματικών 
στόχων

Γ. Οργάνωσης - Υποστήριξης».

Άρθρο 2
Στο άρθρο 3 της υπό στοιχεία 67743/ΕΥΘΥ 615/ 

24.6.2015 (Β’ 1248) υπουργικής απόφασης τροποποι-
ούνται τα ακόλουθα σημεία, ως εξής:

α. «ΙΙΙ. Μονάδα Β.1: Διαχείρισης Πράξεων των Θεματι-
κών Στόχων 1, 4, 6 και 7 πλην των πράξεων ΤΠΕ»

«ΙΙΙ.2. 1. Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των 
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων των θεματικών στό-
χων (1) «Ενίσχυση της έρευνας της τεχνολογικής ανάπτυ-
ξης και της καινοτομίας», (4) «Υποστήριξη της μετάβα-
σης προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα σε όλους τους τομείς», (6) «Διατήρηση 
και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της 
αποδοτικότητας των πόρων» και (7) «Προώθηση των 
βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε 
βασικές υποδομές δικτύων», καθώς και τις αντίστοιχες 
πράξεις μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής και τεχνι-
κής βοήθειας, εξαιρουμένων των πράξεων ΤΠΕ. Μεριμνά 
για την υλοποίηση των ως άνω πράξεων με βάση την 
απόφαση χρηματοδότησης και τις αναληφθείσες νομικές 
δεσμεύσεις καθώς και για τη συμμόρφωσή τους με τους 
ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες καθ’ όλη την 
περίοδο της υλοποίησής τους».

«ΙΙΙ.2. 1 (ε) Εισηγείται στον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρι-
σης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ την έκδοση τροπο-
ποιήσεων της απόφασης χρηματοδότησης ή ανάκλησης 
αυτής.»

β. «IV. Μονάδα Β.2: Διαχείρισης Πράξεων του Θεματι-
κού Στόχου 3 και της επενδυτικής προτεραιότητας 8.iii 
πλην των πράξεων ΤΠΕ»

«IV.2 Προγραμματική περίοδος 2014-2020: ΕΠ «Αντα-
γωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑ-
νΕΚ). Η Μονάδα Β2 της ΕΥΔ/ΕΠΑνΕΚ αναλαμβάνει τις 
αρμοδιότητες διαχείρισης πράξεων του θεματικού στό-
χου (3) «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων», της επενδυτικής προτεραιότητας 
(8.iii) «Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημι-
ουργία επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων καινοτό-
μων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων» και 
των αντίστοιχων πράξεων μέσων χρηματοοικονομικής 
τεχνικής και τεχνικής βοήθειας, εξαιρουμένων των πρά-
ξεων ΤΠΕ του ΕΠΑνΕΚ, όπως προβλέπονται στα σημεία 
III.2.1 έως III.2.21 ανωτέρω.».

γ. «V. Μονάδα Β.3: Διαχείρισης Πράξεων θεματικών 
στόχων 10, 11 και της επενδυτικής προτεραιότητας 8.v 
πλην των πράξεων ΤΠΕ.»

«V.2 Προγραμματική περίοδος 2014_2020: ΕΠ «Αντα-
γωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑ-
νΕΚ).

Η Μονάδα Β3 της ΕΥΔ/ΕΠΑνΕΚ αναλαμβάνει τις αρ-
μοδιότητες διαχείρισης των πράξεων πλην ΤΠΕ των 
θεματικών στόχων (10) «Επένδυση στην εκπαίδευση, 
την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για 
την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση», 
(11) «Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των δημόσιων 
αρχών και των ενδιαφερόμενων φορέων και της απο-
τελεσματικής δημόσιας διοίκησης, και των αντίστοιχων 
πράξεων μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής και τεχνι-
κής βοήθειας» και της επενδυτικής προτεραιότητας (8.v) 
«Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και 
των επιχειρηματιών στις αλλαγές», όπως προβλέπονται 
στα σημεία ΙΙΙ.2.1 έως ΙΙΙ.2.21 ανωτέρω».
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Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 67743/ΕΥΘΥ 615/ 
24.6.2015 (Β’ 1248) υπουργική απόφαση περί αναδιάρ-
θρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠΑΝΕΚ.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη-
μοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2021

Ο Υφυπουργός 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ 

   Ι 

 Αριθμ. απόφ. 1385 (2)
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

Ωδείου .

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της περ. 28 της παρ. 4 άρθρου 94 και της παρ. 1 

του άρθρου 95 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87),

β. του ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφο-
ρόντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών 
μουσικών ιδρυμάτων» (Α’ 90) και του β.δ. 16/1966 «Περί 
ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων» (Α’ 7),

γ. του άρθρου 10 του ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων 
Ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 302),

δ. της υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/78036/2473/19.10.2004 
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός προδιαγραφών κτι-
ρίων για στέγαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου» (Β’ 1595),

ε. της υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/7388/7.2.1994 
απόφασης «Καθορισμός παραβόλου για ίδρυση Ανωτέ-
ρων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και ιδιωτικών 
Μουσικών Εκπαιδευτηρίων» (Β’ 123) και

στ. της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΤ/οικ.38573/1216/31.3.2011 
κοινής υπουργικής απόφασης «Διεκπεραίωση και απλού-
στευση της διοικητικής διαδικασίας χορήγησης άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών εκπαιδευ-

τικών ιδρυμάτων (Ωδείων, Μουσικών Σχολών ή Παραρ-
τημάτων αυτών) μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέ-
τησης» (Β’ 693).

2. Την υπ’ αρ. 15949/29-07-2021 αίτηση της Μαρίας 
Ανδριοπούλου, με τα συνημμένα δικαιολογητικά.

3. Το υπ’ αρ. 17174/12-8-2021 έγγραφο που αφορά 
συμπληρωματικό δικαιολογητικό.

4. Το από 23-09-2021 πρακτικό αυτοψίας της Επιτρο-
πής Καταλληλότητας Κτιριακών Εγκαταστάσεων Μουσι-
κών Εκπαιδευτηρίων, το οποίο αναφέρεται στο κτίριο, 
που βρίσκεται επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου 15, 
αποφασίζουμε:

1. Χορηγούμε στη ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ του Αρι-
στείδη, άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ωδείου, με την 
επωνυμία ΩΔΕΙΟ ΠΟΛΙΣ, το οποίο θα στεγαστεί στον 
Β’ όροφο του κτιρίου που βρίσκεται στην οδό Ανδρέα 
Παπανδρέου 15, ιδιοκτησίας Μαρίας Ανδριοπούλου.

2. Το Ωδείο θα λειτουργήσει τις εξής σχολές και τμή-
ματα:

α. Σχολή Ανώτερων Θεωρητικών Μαθημάτων και Σύν-
θεσης με τμήματα:

1. Ωδικής, 2. Ενοργάνωσης πνευστών οργάνων, 3. Αρ-
μονίας, 4. Αντίστιξης, 5. Φυγής, 6. Σύνθεσης.

β. Σχολή Ενόργανης Μουσικής με τμήματα:
1. Πληκτών, 2. Εγχόρδων, 3. Πνευστών, 4. Κρουστών 

οργάνων, 5. Κλασικής κιθάρας, 6. Κλαβικύμβαλου (τσέ-
μπαλου).

γ. Σχολή Μονωδίας με τμήματα:
1. Μονωδίας, 2. Μελοδραματικής.
δ. Σχολή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
ε. Σχολή Σαξοφώνου
στ. Σχολή Διεύθυνσης Ορχήστρας.
ζ. Σχολή Διεύθυνσης Χορωδίας.
3. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου.
 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Ηλιούπολη, 8 Οκτωβρίου 2021

Ο Δήμαρχος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ   
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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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