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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

2 Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

   Αριθμ. 91714-03/09/2020 
Τροποποίηση της υπ’  αρ. 129047/12-12-2019 

απόφασης «Συγκρότηση της Επενδυτικής Επι-

τροπής του Ταμείου Επιχειρηματικότητας της 

ΕΤΕΑΝ Α.Ε.» (ΥΟΔΔ 1081), όπως ισχύει. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αρ. 12017/1245/27-10-2010 κοινή υπουργι-

κή απόφαση «Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου (Κεφα-
λαίου) με την επωνυμία “Ταμείο Επιχειρηματικότητας”» 
(Β’ 1697) και ειδικότερα, το άρθρο 5, όπως τροποποιή-
θηκε με την υπ’ αρ. οικ. 79868/2944/31.12.2014 κοινή 
υπουργική απόφαση (Β’ 3688) και ισχύει.

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. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα, το άρ-
θρο 13 «Συλλογικά Όργανα της Διοίκησης» (Α’ 45).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομίας 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 Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

7. Την υπ’ αρ. 86590/13-08-2020 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
περί διορισμού από 06-08-2020 του Ιωάννη Κυριακού 

του Πτολεμαίου στη θέση μετακλητού Γενικού Γραμμα-
τέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων (ΥΟΔΔ 626).

8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου 
της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξε-
ων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής 
και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, 
όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 44.

9. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 
2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυ-
ξης και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1783/1999.

10. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτρο-
πής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων 
σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Τα-
μείο Συνοχής και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως 
ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 43-46.

11. Την υπ’ αρ. 7725/28-03-2007 απόφαση της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Εθνικού Στρατηγι-
κού Πλαισίου Αναφοράς (CCI 2007GR 16UNS001).

12. Την υπό στοιχεία Ε(2007)5338/26.10.2007 από-
φαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (CCI GR161 ΡΟ001).

13. Την υπό στοιχεία Ε (2007) 5337/26.10.2007 απόφα-
ση έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος Μακεδονίας-Θράκης.

14. Την υπό στοιχεία Ε (2007) 5439/05.11.2007 απόφα-
ση έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου.

15. Την υπό στοιχεία Ε (2007) 5332/26.10.2007 από-
φαση έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος-Ηπείρου».
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16. Την υπό στοιχεία Ε (2007) 5443/26.11.2007 απόφα-
ση έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος Αττικής».

17. Τον ν. 3614/2007 «Διαχείριση/Έλεγχος και Εφαρμο-
γή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007-2013» (Α’ 267) και ειδικότερα, το άρθρο 
24 αυτού.

18. Την υπό στοιχεία 14053/ΕΥΣ1749/27.03.2008 από-
φαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την 
οποία προσδιορίζονται οι βασικοί κανόνες του Συστή-
ματος Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
(ΣΔΕ) του ΕΣΠΑ (ΥΠΑΣΥΔ) (Β’ 540), όπως εκάστοτε ισχύει.

19. Την υπό στοιχεία 7565/ΤΕΠΙΧ/2052/02-11-2010 
Συμφωνία Χρηματοδότησης μεταξύ Ελληνικού Δημο-
σίου και του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ 
Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.) για τη λειτουργία 
του Ταμείου Επιχειρηματικότητας, όπως ισχύει.

20. Τον ν. 3912/2011 «Σύσταση Εθνικού Ταμείου Επι-
χειρηματικότητας και Ανάπτυξης» και ειδικότερα, την 
παράγραφο 4 του άρθρου 1 του Καταστατικού της εται-
ρείας «Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυ-
ξης Α.Ε.» (Α’ 17), που κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του 
ν. 3912/2011, όπως ισχύει.

21. Τον ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού πε-
ριβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες 
ακινήτων  - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και 
αλιείας και λοιπές διατάξεις» (Α’ 86) και ειδικότερα, την 
παράγραφο 3 του άρθρου 240.

22. Το γεγονός ότι δεν έχει λήξει η διετής θητεία της 
προηγούμενης Επενδυτικής Επιτροπής του Ταμείου Επι-
χειρηματικότητας.

23. Τον ν. 4608/2019 «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπε-
ζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 66).

24. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων πέραν της προβλεπόμενης στην κοινή 
υπουργική απόφαση 12017/1245/27.10.2010 (Β’ 1697), 
όπως ισχύει, αποφασίζει:

Την τροποποίηση της υπ’  αρ. 129047/12-12-2019 
απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
«Συγκρότηση της Επενδυτικής Επιτροπής του Ταμείου 
Επιχειρηματικότητας της ΕΤΕΑΝ Α.Ε.»(ΥΟΔΔ 1081), ως 
προς την παράγραφο (α) του άρθρου 1, ως εξής:

(α) Ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας Ιωάννης Κυρι-
ακού του Πτολεμαίου με ΑΔΤ ΑΚ 701125, πρόεδρος της 
επιτροπής.

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις 
της υπ’ αρ. 129047/12-12-2019 υπουργικής απόφασης 
(ΥΟΔΔ 1081).

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Υπουργός

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ   

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

 ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

 Αριθμ. ΔΝΣα/11224/Φ.2.5. 
Συγκρότηση της Επιτροπής Διαπίστωσης Τιμών 

Δημοσίων Έργων (Ε.Δ.Τ.Δ.Ε.). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 9 της υπ’ αρ. 80855/5439/06.08.1992 

κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας 
της Κυβέρνησης, ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
«Διατήρηση συλλογικών οργάνων Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Έργων» (Β’ 573), όπως τροποποιήθηκαν με 
τις διατάξεις της υπό στοιχεία ΑΤΝΣΥ/οικ.37/11.02.2019 
κοινής υπουργικής απόφασης Υπουργών Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και 
Υποδομών και Μεταφορών «Τροποποίηση της κοινής 
απόφασης με υπ’ αρ. 80855/5439/6-8-1992 των Υπουρ-
γών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Περιβάλλοντος, Χω-
ροταξίας και Δημοσίων Έργων με τίτλο «Περιορισμός 
συλλογικών οργάνων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Β’ 573)» (Β’ 580) και 
ισχύουν, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 17 αυτής,

β. των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση 
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(Α’  45), όπως ισχύει,

γ. της παρ. 10 α του άρθρου 4 του ν. 3481/2006 «Τρο-
ποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, 
την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελε-
τών και άλλες διατάξεις» (Α’ 162), όπως ισχύει,

δ. του άρθρου 4 παρ. 2 του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση 
και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Του-
ρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’ 208),

ε. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

στ. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

ζ. του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151).

2. Τα έγγραφά μας με υπό στοιχεία ΔΝΣα/οικ. 86918/
Φ.2.5/28.11.2019 προς Υπουργείο Οικονομικών, ΔΝΣα’/
οικ.85288/Φ.2.5./21.11.2019 και ΔΝΣα’/οικ.1046/Φ.2.5./
08.01.2020 προς ΤΕΕ, ΔΝΣα/οικ. 87954/Φ.2.5/03.12.2019 
προς ΣΑΤΕ- ΣΤΕΑΤ - ΠΕΔΜΗΕΔΕ - ΠΕΣΕΔΕ-ΠΕΔΜΕΔΕ, 
ΔΝΣα/οικ.22137/Φ.2.5/02.04.2020 προς Υπουργείο 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ΔΝΣα’/οικ.6056/
Φ.2.5./28.01.2020 προς Εμπορικό και Βιομηχανικό Επι-
μελητήριο και ΔΝΣα/οικ. 86367/Φ. 2. 5/26.11.2019 προς 
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, των οποίων εκ-
πρόσωποι προβλέπονται στη σύνθεση της επιτροπής 
του θέματος.

3. Τα υπ’ αρ. 145342ΕΞ2019/19.12.2019 έγγραφο του 
Υπουργείου Οικονομικών, 1359/29.01.2020 έγγραφο 
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Ε.Β.Ε.Α., 450/23.12.2019 έγγραφο ΠΕΔΜΗΕΔΕ, 4186/
07.01.2020 έγγραφο ΣΤΕΑΤ, 797/23.12.2019 έγγρα-
φο ΠΕΣΕΔΕ, 1681/09.12.2019 έγγραφο ΠΕΔΜΕΔΕ, 
34399/23.12.2019 έγγραφο ΣΑΤΕ και 27465/16.01.2020 
έγγραφο ΤΕΕ με την υπόδειξη των εκπροσώπων τους 
στη σύνθεση της Επιτροπής.

4. Το γεγονός ότι έως σήμερα δεν έχουν υποδείξει 
τους εκπροσώπους τους στην Επιτροπή του θέματος το 
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και το Υπουργείο 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων παρότι εκλήθησαν 
νόμιμα προς τούτο.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) 
και παρέμεινε σε ισχύ με το άρθρο 119 του ν. 4622/2019 
«Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια 
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κε-
ντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), και το γεγονός ότι 
από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

6. Την υπ’ αρ. 2585/01.07.2020 απόφαση του Υπουρ-
γού Υποδομών και Μεταφορών «Ορισμός Αποφαινόμε-
νου Οργάνου και Διατάκτη (Β’ 3089). Μεταβίβαση της 
εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό 
Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών κατ’ άρθρο 13 παρ. 6 και 37 παρ. 2 και 3 του 
ν. 4622/2019 (Α’ 133)”, αποφασίζουμε:

Τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαπίστωσης Τιμών 
Δημοσίων Έργων (Ε.Δ.Τ.Δ.Ε.) αποτελούμενης από τα 
εξής μέλη:

α) την Καλλιόπη Αλεξοπούλου του Παναγιώτη (ΑΔΤ 
ΑΜ 225457), τεχνικό υπάλληλο της Γενικής Γραμματεί-
ας Υποδομών του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ως Πρόεδρο, 
με αναπληρωτή τον Αθανάσιο Κασίδα του Αριστομένη 
(ΑΔΤ ΑΕ 007942) τεχνικό υπάλληλο της Γενικής Γραμμα-
τείας Υποδομών του κλάδου ΠΕ Μηχανικών,

β) την Ευγενία Βούλγαρη του Παναγιώτη (ΑΔΤ ΑΕ 
090531) τεχνικό υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Υπο-

δομών του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ως τακτικό μέλος, με 
αναπληρωτή τον Νικόλαο Σιδηρόπουλο του Στυλιανού 
(ΑΔΤ ΑΜ 638144) τεχνικό υπάλληλο της Γενικής Γραμμα-
τείας Υποδομών του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών,

γ) τον Στέφανο Μπαζή του Χρυσοστόμου (ΑΔΤ 
Π 269840) υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με Α’β 
εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών ως τακτικό 
μέλος, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Καρύδα του Νικολά-
ου - Βύρωνα (ΑΔΤ Π 574246) ιδίου κλάδου και βαθμού,

δ) τον Χρήστο Σεκαρά του Γεωργίου (ΑΔΤ ΑΒ 223203) 
Πολιτικό Μηχανικό, εκπρόσωπο του ΤΕΕ (ΑΜ ΤΕΕ 141611) 
ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο 
Μπούρα του Χρήστου (ΑΔΤ ΑΗ 869335) Μηχανικό Πε-
ριβάλλοντος (ΑΜ ΤΕΕ 129996),

ε) τον Απόστολο Ασλανίδη του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ 
ΑΙ 878617) εκπρόσωπο του Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Αθηνών ως τακτικό μέλος, με αναπληρω-
τή τον Απόστολο Σίσκο του Παναγιώτη (ΑΔΤ ΑΝ 139052),

στ) τον Ζαχαρία Αθουσάκη του Στυλιανού (ΑΔΤ 
ΑΜ 952737) εκπρόσωπο των πανελλήνιων εργοληπτικών 
ενώσεων ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια τη Λήδα 
Παπαγεωργίου του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ ΑΗ 132826),

ζ) τον Νικόλαο Μπούσγο του Ηλία (ΑΔΤ ΑΑ 108842) 
εκπρόσωπο των πανελλήνιων εργοληπτικών ενώσεων 
ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Χρήστο Ράπτη 
του Ιωάννη (ΑΔΤ Χ 164370).

Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η Φερενίκη Γαλια-
τσάτου του Παναγιώτη (ΑΔΤ Χ 51864) υπάλληλος του 
κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, με αναπληρώ-
τρια τη Χαρίκλεια Καραχρήστου του Αθανασίου (ΑΔΤ Σ 
139104) υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Διοικητικού.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι διετής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ   
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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,




