
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Συμπλήρωση της υπό στοιχεία 123119/Δ2/
30-09-2021 υπουργικής απόφασης με θέμα: 
«Ένταξη Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραι-
ότητας (ΖΕΠ), όπου δύνανται να λειτουργήσουν 
Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι και ΙΙ ΖΕΠ» (Β’4599).

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 5774/203/5-2-2021
κοινής υπουργικής απόφασης «Ενίσχυση επιχει-
ρήσεων θεάτρων, μουσικών σκηνών, χοροθεά-
τρων, συναυλιακών χώρων και χώρων παραστά-
σεων στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών 
του COVID-19» (Β’ 457).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    23295/Δ2 (1)
Συμπλήρωση της υπό στοιχεία 123119/Δ2/

30-09-2021 υπουργικής απόφασης με θέμα: 

«Ένταξη Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτε-

ραιότητας (ΖΕΠ), όπου δύνανται να λειτουργή-

σουν Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι και ΙΙ ΖΕΠ» (Β’4599).

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. του v. 2101/1992 (A’ 192) με τον οποίο κυρώθηκε 

η Διεθνής Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του παι-
διού, και ιδίως τα άρθρα 28 - 30 αυτής,

1.2. των παρ. 1 και 2 του άρθρου 26 του ν. 3879/2010 
«Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» 
(Α’ 163),

1.3. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α’ 98),

1.4. του 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),

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

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

1.7. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

2. Τις αποφάσεις:
2.1. με υπό στοιχεία 168/Υ1/08-01-2021 κοινή από-

φαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυ-
πουργό Παιδείας Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33),

2.2. με υπό στοιχεία Φ.353.1/324/105657/Δ1/08.10.2002
υπουργική απόφαση «Καθορισμός των ειδικότερων κα-
θηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των 
περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυ-
ντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων 
διδασκόντων» (Β’ 1340), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

2.3. με υπό στοιχεία 169735/ΓΔ4/10-10-2017 υπουργι-
κή απόφαση «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραι-
ότητας (ΖΕΠ) - Ίδρυση Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ σε σχολικές 
μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (Β’3727).

3. με υπό στοιχεία 123119/Δ2/30-09-2021 υπουργική 
απόφαση «Ένταξη Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας 
(ΖΕΠ), όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδο-
χής (Τ.Υ.) Ι και ΙΙ ΖΕΠ» (Β’4599),

4. Τη υπ’ αρ. 91052/12.08.2021 (ΑΔΑ: ΨΕΙΓ46ΜΤΛΡ-0ΥΧ)
απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο «Ένταξη ευάλω-
των κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία - Τάξεις Υπο-
δοχής, σχολικό έτος 2021-2022» με κωδικό ΟΠΣ 5131704 
και ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μά-
θηση 2014-2020».

5. Την υπό στοιχεία 85849/ΓΔ4/15-07-2021 (ΑΔΑ:
6Φ8446ΜΤΛΗ-ΠΚΩ) εγκύκλιο «Οδηγίες και κατευθύνσεις 
για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) 
ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2021-2022 σε Δημόσια Γυμνάσια, 
Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

4 Μαρτίου 2022 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 984

9803
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6. Το υπ’ αρ. 2481/21-02-2022 έγγραφο της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

6. Την ανάγκη στήριξης των μαθητών/τριών που 
φοιτούν σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης, ως προς την ενίσχυση της ελληνομάθειας και 
δημιουργίας υποστηρικτικού πλαισίου για την καταπο-
λέμηση της σχολικής διαρροής και την ισότιμη ένταξη 
όλων των μαθητών/τριών, χωρίς διακρίσεις στο εκπαι-
δευτικό σύστημα.

7. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βά-
ρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με 

τη υπό στοιχεία Φ.1/Γ/56/17889/Β1/17-02-2022 ει-
σήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, απο-
φασίζουμε:

Εντάσσουμε στις Ζώνες  Εκπαιδευτικής  Προτεραιό-
τητας, που ορίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 1 της με 
υπό στοιχεία 169735/ΓΔ4/10-10-2017 (Β’ 3727) υπουρ-
γικής απόφασης, τις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις 
Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι και ΙΙ ΖΕΠ, όπως αναφέρονται στον πί-
νακα που ακολουθεί:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ

Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0502110 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ

2 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0502050 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

3 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0502075 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

4 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0540963 ΕΠΑΛ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΩΡΩΠΟΥ

5 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0540209 1ο ΕΠΑΛ ΔΙΟΝΥΣΟΥ «ΖΗΝΩΝ»

6 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0502076 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΥΒΑΡΑ

7 Γ’ ΑΘΗΝΑΣ 0551008 6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΛ ΑΙΓΑΛΕΩ

8 ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0540865 1ο ΕΠΑΛ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 1 Μαρτίου 2022

Η Υφυπουργός 

ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ 

I

Αριθμ. 19899 (2)
   Τροποποίηση της υπό στοιχεία 5774/203/

5-2-2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Ενίσχυ-

ση επιχειρήσεων θεάτρων, μουσικών σκηνών, 

χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων και χώρων 

παραστάσεων στο πλαίσιο αντιμετώπισης των 

συνεπειών του COVID-19» (Β’ 457). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 70 του ν. 4745/2020 «Ρυθμίσεις για την 

επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του 
ν. 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 1 του 
άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., ως προς την εύλογη διάρκεια της 
πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων 
και άλλες διατάξεις»(Α΄ 214) όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 39 του ν. 4778/2021 (Α΄26), το άρθρο 93 του 
ν.4826/2021 (Α’ 160) και το άρθρο 40 του ν. 4829/2021 
(Α’ 166).

2. Τον υπ’ αρ. 1407/2013 Κανονισμό (ΕΕ) της 18ης Δε-
κεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107

και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρω-
παϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας
(ΕΕ L352/1/24.12.2013).

3. Τον υπ’ αρ. 651/2014 Κανονισμό (ΕΕ) της Επιτροπής 
της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγο-
ριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά 
κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης 
(ΕΕ L 187/1 της 26.6.2014) και ιδίως τον ορισμό του ση-
μείου 18 του άρθρου 2 (προβληματική επιχείρηση) και 
το παράρτημα Ι σχετικά με τον ορισμό ΜΜΕ.

4. Την υπό στοιχεία C(2020) 1863/19.03.2020 Ανακοί-
νωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό πλαί-
σιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να 
στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας 
έξαρσης της νόσου COVID-19», και ιδίως το τμήμα 3.1.

5. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ 
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).

6. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α΄ 133).

7. Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
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της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98) και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

8. Την παρ. 2 του άρθρου 12 και παρ. 3 του άρθρου 
9 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α΄ 145).

9. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α΄ 168).

10. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α΄ 181).

11. Το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού» (Α΄ 7).

12. 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).

13.  Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

14. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

15. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

16. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

17. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

18. Το π.δ. 6/2022 «Σύσταση και μετονομασία Γενικών 
Γραμματειών, σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων» (Α’ 17).

19. Την υπό στοιχεία Υ6/9-7-2019 απόφαση Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επι-
κρατείας» (Β’ 2902).

20. Την υπό στοιχεία  Υ70/30-10-2020 απόφαση Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805).

21. Την υπ’ αρ. 8071/8-1-2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και 
Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Νικόλαο Γιατρομανωλάκη»
(Β’ 35).

22. Την υπό στοιχεία 59886/ΕΥΚΕ913/11.06.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
και Οικονομικών «Λειτουργία του Πληροφοριακού Συ-
στήματος Σώρευσης Κρατικών ενισχύσεων Ήσσονος 
Σημασίας» (Β’ 2417).

23. Την υπό στοιχεία οικ. 5774/203/5-2-2021 κοινή 
υπουργική απόφαση «Ενίσχυση επιχειρήσεων θεάτρων, 
μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων 
και χώρων παραστάσεων, στο πλαίσιο αντιμετώπισης 
των συνεπειών του COVID-19» (Β’ 457) όπως τροποποι-
ήθηκε με την υπό στοιχεία οικ. 20706/Σ.1771/19-4-2021 
όμοιά της (Β’ 1628).

24. Την υπ’ αρ. 5117/5-7-2021 final C(2021) απόφαση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

25. Την υπ’ αρ. 376/18-1-2022 final C(2022) απόφαση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

26. Την υπ’ αρ. 5445/20-1-2022 εισήγηση της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

27. Την ανάγκη παράτασης του χρονικού διαστήματος 
καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης στις δικαιούχες 
επιχειρήσεις που επλήγησαν σημαντικά από τις συνέπει-
ες των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας 
COVID-19.

28. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη στον κρατικό προ-
ϋπολογισμό και στον προϋπολογισμό του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, πέραν από αυτής 
που προβλέπεται στην υπό στοιχεία 5774/203/5-2-2021
(Β’ 457) κοινή υπουργική απόφαση, αποφασίζουμε:

την τροποποίηση της υπό στοιχεία 5774/203/5-2-2021 
κοινής υπουργικής απόφασης «Ενίσχυση επιχειρήσεων 
θεάτρων, μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών 
χώρων και χώρων παραστάσεων στο πλαίσιο αντιμετώ-
πισης των συνεπειών του COVID-19» (Β’ 457), ως εξής:

Α. Το πρώτο εδάφιο της παρ.2.Ι. του άρθρου 1 αντικα-
θίσταται ως εξής:

«2. Ι. Η οικονομική ενίσχυση στο πλαίσιο της πα-
ρούσας χορηγείται άμεσα με την ολοκλήρωση των 
διαδικασιών της αίτησης και του ελέγχου αυτής σύμ-
φωνα με τα κατωτέρω και όχι αργότερα από τις 31 
Μαρτίου 2022:»

Β. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 7 αντικα-
θίσταται ως εξής: «3. Εφόσον η επιχείρηση ενισχύεται 
βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, οφείλει να υποβάλει, 
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της ενιαίας Ψηφια-
κής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-Ε.Ψ.Π.) που 
τηρείται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, τα εξής δικαιολογητικά:».

Γ. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία οικ. 5774/203/
5-2-2021 (Β’ 457) κοινή υπουργική απόφαση.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από δημοσιεύσεως στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Μαρτίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας
Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Υφυπουργός 
Πολιτισμού και Αθλητισμού Επικρατείας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΙΑΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ 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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