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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

2 Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Αριθμ. 2590/570/A3 
   Τροποποίηση της απόφασης συγκρότησης Επι-

τροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για τη Δράση 

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Του-

ριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Ε.Π. 

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

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

βέρνηση και κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), σε συνδυασμό με 
την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α΄ 133).

3. 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 2012/2017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EEL 
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του 
ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 265).

4. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192).

5. 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).

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

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

8. Την υπ’ αρ. 86593/13.08.2020 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων «Διορισμός Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προ-
γραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανά-
πτυξης και Ταμείου Συνοχής του Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 628).

9. Την υπό στοιχεία 66135/ΕΥΘΥ455/13.06.2017 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, και 
Ανάπτυξης «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 67743/
ΕΥΘΥ/615/24-06-2015 υπουργικής απόφασης “Αναδι-
άρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επι-
χειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επι-
χειρηματικότητα και Καινοτομία του άρθρου 5 παρ 1 
του ν. 4314/2014 και κατάργηση της υπό στοιχεία 1121/ 
408Δ/Φ03/2012 (Β’ 655) κοινής υπουργικής απόφασης“ 
(Β΄ 1248)» (Β΄ 2064).

10. Την υπ’ αρ. 113091/05.11.2015 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ανά-
θεση αποκλειστικών καθηκόντων Προϊσταμένης της 
Ε.Υ.Δ ΕΠΑνΕΚ» (ΑΔΑ: Ω01Λ4653Ο7-Κ2Φ).

11. Την υπ’ αρ. 73016/30.06/2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τοποθέτηση Προϊστα-
μένων στις Μονάδες A3 και Γ της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ».

12. Το εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύμ-
φωνο Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό Σύμφωνο για το πλαί-
σιο Ανάπτυξης) 2014-2020, υπό στοιχεία C(2014)3542 
final/23.05.2014.

13. Την υπ’ αρ. 177229/15.12.2014 κοινή υπουργική 
απόφαση Έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περι-
βαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία (ΑΔΑ:7ΠΧΒ0-2ΥΜ).

14. Την υπό στοιχεία C(2014) 10162 final/18.12.2014 
Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
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την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού 
προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικό-
τητα και Καινοτομία» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις 
στην ανάπτυξη και την απασχόληση» στην Ελλάδα, (CCI 
2014GR16M2OP001).

15. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1407/2013 της Επιτροπής των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την εφαρμογή των άρθρων 
107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρω-
παϊκής Ένωσης στις Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (De 
Minimis).

16. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1301/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 
2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυ-
ξης και την κατάργηση του υπ’ αρ. 1080/2006 Κανονι-
σμού του Συμβουλίου.

17. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου 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 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπα-
ϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού 
γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε-
ρειακής ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, 
το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας 
και Αλιείας και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 
αρ. 1083/2006.

18. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1304/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 
2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κα-
τάργηση του υπ’ αρ. 1081/2006 Κανονισμού του Συμ-
βουλίου.

19. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 821/2014 της Επιτροπής της 
28ης Ιουλίου 2014, περί καθορισμού κανόνων εφαρμο-
γής του Κανονισμού (ΕΕ) 1302/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις λε-
πτομέρειες για την μεταβίβαση και διαχείριση των συ-
νεισφορών των προγραμμάτων, την υποβολή εκθέσεων 
σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης και 
επικοινωνίας για τις πράξεις και το σύστημα καταγραφής 
και αποθήκευσης των δεδομένων.

20. Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουλί-
ου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που 
εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, 
την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΕ) 1296/2013, (ΕΕ) 
1301/2013, (ΕΕ) 1303/2013, (ΕΕ) 1304/2013, (ΕΕ) 1309/
2013, (ΕΕ) 1316/2013, (ΕΕ) 223/2014, (ΕΕ) 283/2014 και 
της υπ’ αρ. 541/2014/ΕΕ απόφασης και για την κατάργη-
ση του Κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αρ. 966/2012.

21. Την υπό στοιχεία 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 
(Β΄ 3521) υπουργική απόφαση τροποποίησης και αντικα-
τάστασης της υπό στοιχεία 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 
υπουργικής απόφασης «Εθνικοί Κανόνες επιλεξιμότητας 
δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - 
Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρη-

ματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές 
Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς-Διαδικασία ενστά-
σεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» , 
όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 55944/ΕΥΘΥ 
421/24.05.2018 απόφαση.

22. Την υπό στοιχεία 2003/361/ΕΚ σύσταση της Επι-
τροπής της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των 
πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων 
[Επίσημη Εφημερίδα L 124 της 20.05.2003].

23. Το υπό στοιχεία 12078/ΕΥΘΥ/1150/25.11.2015 
έγγραφο της ΕΥΘΥ «Περιγραφή του Συστήματος Δια-
χείρισης και Ελέγχου για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 που 
χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΣ στο 
πλαίσιο του Στόχου: Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την 
Απασχόληση».

24. Το υπό στοιχεία 4843/119432/03.11.2015 έγγραφο 
της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Δια-
χείρισης Κοινοτικών Πόρων με θέμα: «Κριτήριο Διαχω-
ρισμού».

25. Την υπό στοιχεία 126829/ΕΥΘΥ 1217/8.12.2015 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οι-
κονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Σύστημα δημο-
σιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης 
αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών 
από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλο-
ποίηση Προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο 
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το άρθρο 22 
του ν. 4314/2014» (Β΄ 2784).

26. Την από 13.10.2016 απόφαση της 2ης συνεδρίασης 
της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανταγωνι-
στικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με την 
οποία εγκρίθηκε η εξειδίκευση του ΕΠ, και ειδικότερα 
η εξειδίκευση της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και 
Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχει-
ρήσεων».

27. Την υπό στοιχεία 2640/803Γ01/20.05.2016 σύμ-
βαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Του-
ρισμού για τον ΕΦΕΠΑΕ για την υλοποίηση του έργου 
Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων 
του ΕΠΑΝΕΚ.

28. Την υπό στοιχεία 3401/811 Α1/10.07.2017 απόφαση 
του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης: «Ανάθεση 
καθηκόντων διαχείρισης για πράξεις Κρατικών Ενισχύ-
σεων στο πλαίσιο της Δράσης “Ενίσχυση της Ίδρυσης και 
λειτουργίας Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων” 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” στον Ενδιάμεσο Φο-
ρέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία - ΕΦΕΠΑΕ» (Β΄ 2484).

29. Την υπό στοιχεία 5648/1592/Α1/2.11.2017 (ΑΔΑ: 
ΨΤ0Θ465ΧΙ8-35Β) απόφαση της Επιτροπής Παρακολού-
θησης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα 
και Καινοτομία», με την οποία εγκρίθηκαν η μεθοδολογία 
και τα κριτήρια επιλογής των επιχειρηματικών σχεδί-
ων στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και 
Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχει-
ρήσεων».

30. Την υπό στοιχεία 5732/713/Α3/07.11.2017 (ΑΔΑ: 
ΩΞ16465ΧΙ8-Ο4Θ) απόφαση «Πρόσκληση υποβολής 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1577Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 365/11.05.2021

αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη 
Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων 
Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Ε.Π. 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτο-
μία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020».

31. Την υπό στοιχεία 79/4/Α3/09.01.2018 απόφαση 
της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του 
ΕΤΠΑ και ΤΣ «Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης για 
τη Δράση "Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων 
Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων" του Ε.Π. 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
(ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020» (ΑΔΑ: ΩΩ2Ω465ΧΙ8-ΙΜΗ) 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 18), που τροποποιήθηκε με την με υπό στοι-
χεία 3242/1069/Α3/05.06.2018 (ΑΔΑ: 6ΡΖΣ465ΧΙ8-6ΔΣ) 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 366) όμοια.

32. Την υπό στοιχεία 3740/1211/Α3/10-06-2019 από-
φαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. 
του ΕΤΠΑ και ΤΣ «Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης 
Ενστάσεων για τη Δράση Ενίσχυση της’Ιδρυσης και Λει-
τουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσε-
ων» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020» ( Υ.Ο.Δ.Δ. 396).

33. Την ανάγκη αντικατάστασης ορισμένων μελών της 
Επιτροπής Αξιολόγησης για υπηρεσιακούς λόγους.

34. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζει:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία 3740/1211/Α3/10-
06-2019 απόφασης της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης 
Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΑ «Συγκρότηση Επιτρο-
πής Αξιολόγησης Ενστάσεων για τη Δράση Ενίσχυση 
της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρο-
μεσαίων Επιχειρήσεων» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 
2014-2020», ως προς το σημείο Δ.

Συγκεκριμένα:
Στο σημείο Δ η παράγραφος:
«Μαρίνου-Ξύδη Ανδριάνα του Νικολάου, ΑΔΤ Ρ225860, 

στέλεχος Μονάδας A3, Αξιολόγησης και Επιλογής πράξε-
ων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχεί-
ρισης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα 
και Καινοτομία» ως τακτικό μέλος».

Αντικαθίσταται ως εξής:
«Δελημήτσου Χαρίκλεια του Αθανασίου, ΑΔΤ ΑΚ 

560252, στέλεχος Μονάδας A3, Διαχείρισης πράξεων 
των Θεματικών Στόχων 3, 6, 8, 10 και 11, της Ειδικής 

Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ως τακτικό μέλος».

Κατά τα λοιπά η απόφαση παραμένει ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Απριλίου 2021

  Ο Ειδικός Γραμματέας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΡΒΟΣ

Ι

2  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

    Με την υπό στοιχεία ΓΔΟΔΥ-ΔΔΥ-412/21.04.2021 κοινή 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού 
Επικρατείας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνί-
ας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρ-
ρυθμίσεων» (Α΄ 176), καθώς και των άρθρων 45-48 και 
της παρ. 8 του άρθρου 110 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό 
Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρ-
νησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δη-
μόσιας διοίκησης» (Α΄ 133), αποσπάται, από 11-03-2021,
η Μαρία Λαδάκη του Νικολάου (ΑΔΤ Χ 143376), μόνιμη 
υπάλληλος του Δήμου Κηφισιάς, κλάδου ΠΕ Διοικητικού, 
με βαθμό Α΄, στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Γενικού Γραμμα-
τέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Δια-
δικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
Λεωνίδα Χριστόπουλου.

Η εν λόγω υπάλληλος θα λαμβάνει το σύνολο των απο-
δοχών της από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης: 555/27-04-2021) .

Με εντολή Υπουργού Εσωτερικών
H Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προσωπικού
Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Υπουργός Επικρατείας

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ   
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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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