
  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ορισμός γνωμοδοτικού οργάνου του Υπουργεί-
ου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις δημόσιες 
συμβάσεις υλοποίησης του Έργου «Σχέδιο Προ-
στασίας Δασών».

2 Προσθήκη Τμημάτων Σπουδών Ωδείου με την 
επωνυμία Μουσική Εταιρία Αλεξανδρούπολης 
Ωδείο “ΦΑΕΘΩΝ”.

3 Προσθήκη Τμημάτων Σπουδών Ωδείου με την 
επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟ-
ΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΦΕΡΩΝ».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/77045/4379 (1)
Ορισμός γνωμοδοτικού οργάνου του Υπουργεί-
ου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις δημόσιες 
συμβάσεις υλοποίησης του Έργου «Σχέδιο Προ-
στασίας Δασών».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 998/1979 «Περί προ-

στασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων 
της Χώρας» (Α’ 289), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
με το άρθρο 76 του ν. 4876/2021 (Α’ 251).

2. Τον ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Με-
σοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2012-2015» (Α’ 152) και ιδίως το άρθρο 5Β αυτού.

3. Τον ν.  4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147).

4. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το 
οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

5. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-

νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133) και ιδίως των παρ. 2 και 3 του άρθρου 37 αυτού.

6. Τα άρθρα 125 - 130 του ν. 4799/2021 «Ενσωμάτω-
ση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2019 για 
την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, όσον αφο-
ρά τις εξαιρούμενες οντότητες, τις χρηματοδοτικές 
εταιρείες συμμετοχών, τις μικτές χρηματοοικονομικές 
εταιρείες συμμετοχών, τις αποδοχές, τα μέτρα και τις 
εξουσίες εποπτείας και τα μέτρα διατήρησης κεφαλαί-
ου (L 150), ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
20ής Μαΐου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 
2014/59/ΕΕ σχετικά με την ικανότητα απορρόφησης 
των ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών 
ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και της Οδη-
γίας 98/26/ΕΚ (L 150), μέσω της τροποποίησης του 
άρθρου 2 του v. 4335/2015, και λοιπές επείγουσες 
διατάξεις» (Α’  78).

7. Το άρθρο τρίτο της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθε-
τικού Περιεχομένου (Α’ 143), που κυρώθηκε με το άρθρο 
2 του ν. 4824/2021 «Κύρωση: α) της από 5.8.2021 Πρά-
ξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την 
αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών» (Α’ 138) και β) 
της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και 
την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, 
την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές 
του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις» 
(Α’ 143) και άλλες διατάξεις» (Α’ 156).

8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 
2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας (L 57/17).

9. Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση 
της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικό-
τητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1).

10. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α’ 160).

11. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

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

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

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

15. Την υπ’ αρ. 2679/27.12.2021 απόφαση της Κυβερ-
νητικής Επιτροπής Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας 
του ν. 4799/2021 (στη συνεδρίαση της 08ης.11.2021 της 
ανωτέρω Επιτροπής).

16. Την υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 από-
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Σύστη-
μα διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων 
του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β’ 4498).

17. Την υπό στοιχεία 1122 ΕΞ 2022/ΥΠΟΙΚ/04.01.2022 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
(ΑΔΑ ΨΜΝΗΗ - Φ2Ν).

18. Την υπ’ αρ. πρωτ. 2/119929 και αρ. απόφασης 200 
1031 000031/06.05.2022 απόφαση του Υπουργού Οι-
κονομικών.

19. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/11907/654/08.02.2022 
(Β’  499) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας (ΑΔΑ: Ω5Λ64653Π8-ΡΟΞ).

20. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/68308/3826/ 
01.07.2022 (Β’ 3464) απόφαση του Υπουργού Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας (ΑΔΑ: Ε4ΚΛ4653Π8-Ν6Ξ).

21. Την από 07.02.2022 Σύμβαση μεταξύ του ΥΠΕΝ 
και του ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.

22. Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας 
και ορθής επιτέλεσης του σκοπού των υπηρεσιών του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

23. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Για την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων με αναθέτου-

σα αρχή το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που 
αφορούν στην υλοποίηση του Έργου με τίτλο «Σχέδιο 
Προστασίας Δασών», ορίζεται ως γνωμοδοτικό όργανο, 
το Τεχνικό Συμβούλιο Δασών, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 156 του ν. 4412/2016, καθώς και ειδικότερα 
κατά το περιεχόμενο της από 07.02.2022 Σύμβασης με-
ταξύ του ΥΠΕΝ και του ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.

Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της 

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

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Ιουλίου 2022

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

    Αριθμ. απόφ. 422 (2)
Προσθήκη Τμημάτων Σπουδών Ωδείου με την 

επωνυμία Μουσική Εταιρία Αλεξανδρούπολης 

Ωδείο “ΦΑΕΘΩΝ”.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
α. Την περ. 28 του τομέα στ. της παρ. I του άρθρου 75 

του ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 4 του 
άρθρου 94 του ν. 3852/2010.

β. Την παρ. 1ζ του άρθρου 58 του ν. 3852/2010.
γ. την παρ. I του άρθρου 280 του ν. 3852/2010.
δ. Τις διατάξεις του ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θε-

μάτων αφορώντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των 
ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων (Α΄ 90).

ε. Τις διατάξεις του β.δ. 16/1966 «Περί ιδρύσεως ιδιω-
τικών μουσικών ιδρυμάτων» (Α΄ 7).

στ. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΤ/οικ. 38573/1216/
31.03.2011 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 693).

ζ. Το άρθρο 10 του ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων 
Ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις».

η. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/78036/2473/19.10.2004 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός προδιαγραφών κτι-
ρίων για στέγαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου» (Β΄ 1595).

θ. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/7388/7.2.1994 
απόφαση «Καθορισμός παραβόλου για ίδρυση Ανώτε-
ρων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και ιδιωτικών 
Μουσικών Εκπαιδευτηρίων» (Β΄ 123).

ι. Την υπ’ αρ. 8108/14-3-2022 αίτηση της ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΩΔΕΙΟΥ “ΦΑΕΘΩΝ”για 
την προσθήκη τμημάτων σπουδών, αποφασίζουμε:

1. Την προσθήκη στο Ωδείο με την Επωνυμία ΦΑΕΘΩΝ 
που βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη, 14ης Μαΐου 121 
των Σχολών Παραδοσιακής Μουσικής με τα εξής τμή-
ματα σπουδών:

Α. Τμήμα Τραγουδιού και Οργάνων πανελληνίου και 
ευρύτερου ανατολικού ρεπερτορίου με τμήματα:

Α1. Ελληνικό Παραδοσιακό τραγούδι
Α2. Όργανα
ΧΟΡΔΟΦΩΝΑ: Ούτι, Λαούτο, Πολίτικο λαούτο, Παν-

δουρίδα-Ταμπούρ, Πανδουρίδα-Ταμπουράς, Μαντολίνο, 
Σαντούρι, Τσίμπαλο, Κανονάκι, Πολίτικη Λύρα, Βιολο-
ντσέλο, Βιολί.

ΑΕΡΟΦΩΝΑ: Νέι, κλαρίνο, Φλογέρα-Σουραύλι, Σύριγγα 
Πανός (μουσκάλι), Τρομπέτα, Σαξόφωνο, Τρομπόνι.

ΜΕΜΒΡΑΝΟΦΩΝΑ: Παραδοσιακά μεμβρανόφωνα 
κρουστά (νταούλια, ντέφια, μπεντίρ, τουμπελέκι).

Β. Τμήμα Οργάνων τοπικών παραδοσιακών ρεπερτο-
ρίων:

ΧΟΡΔΟΦΩΝΑ: Κρητική λύρα, Ποντιακή λύρα (και καπ-
παδοκικός κεμανές), Λύρα Ανατολικού Αιγαίου (Δωδε-
κανήσων και Λήμνου), Λύρα Θράκης και Μακεδονίας.

ΑΕΡΟΦΩΝΑ: Άσκαυλος (Μακεδονική-Θρακική γκάι-
ντα, Νησιώτικη τσαμπούνα, Ποντιακό αγγείον), Ζουρνάς 
(Μακεδονίας, Θράκης, Στερεάς Ελλάδας).

Γ. Τμήμα Οργάνων του ειδικού ρεπερτορίου της Νεο-
ελληνικής λαϊκής Αστικής Μουσικής:

ΧΟΡΔΟΦΩΝΑ: Μπουζούκι (τρίχορδο, τετράχορδο, 
τζουράς, μπαγλαμάς), Λαϊκή κιθάρα.

ΑΕΡΟ-ΙΔΙΟΦΩΝΑ: Ακορντεόν
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Δ. Τμήμα Θεωρητικών ελληνικής παραδοσιακής μου-
σικής:

2. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αλεξανδρούπολη, 28 Μαρτίου 2022

Ο Δήμαρχος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ

    Ι 

 Αριθμ. απόφ. 433 (3)
Προσθήκη Τμημάτων Σπουδών Ωδείου με την 

επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟ-

ΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΦΕΡΩΝ».

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
α. Την περ. 28 του τομέα στ. της παρ. I του άρθρου 75 

του ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 4 του 
άρθρου 94 του ν. 3852/2010.

β. Την παρ. 1ζ του άρθρου 58 του ν. 3852/2010.
γ. Την παρ. I του άρθρου 280 του ν. 3852/2010.
δ. Τις διατάξεις του ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θε-

μάτων αφορώντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των 
ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων» (Α΄ 90).

ε. Τις διατάξεις του β.δ. 16/1966 «Περί ιδρύσεως ιδιω-
τικών μουσικών ιδρυμάτων» (Α΄ 7).

στ. την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΤ/οικ. 38573/1216/
31.03.2011 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 693).

ζ. Το άρθρο 10 του ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων 
Ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις».

η. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/78036/2473/19.10.2004 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός προδιαγραφών κτι-
ρίων για στέγαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου» (Β΄ 1595).

θ. Την υπ’ αρ. ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/7388/7.2.1994 από-
φαση «Καθορισμός παραβόλου για ίδρυση Ανώτερων 
Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και ιδιωτικών Μου-
σικών Εκπαιδευτηρίων» (Β΄ 123).

ι. Την υπ’ αρ. 10131 αίτηση του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΔΗ-

ΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΕΡΩΝ για την προσθήκη τμημά-
των σπουδών, αποφασίζουμε:

1. Την προσθήκη στο Ωδείο με την επωνυμία «ΔΗΜΟ-
ΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» που βρίσκεται στην 
Αλεξανδρούπολη επί της οδού Καραϊσκάκη 5 και στο 
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΕΡΩΝ» επί της 
οδού Χαριλάου Τρικούπη 3, των Σχολών Παραδοσιακής 
Μουσικής με τα εξής τμήματα σπουδών:

Α. Τμήμα Τραγουδιού και Οργάνων πανελληνίου και 
ευρύτερου ανατολικού ρεπερτορίου με τμήματα:

Α1. Ελληνικό Παραδοσιακό τραγούδι
Α2. Όργανα
ΧΟΡΔΟΦΩΝΑ: Ούτι, Λαούτο, Πολίτικο λαούτο, Παν-

δουρίδα-Ταμπούρ, Πανδουρίδα-Ταμπουράς, Μαντολίνο, 
Σαντούρι, Τσίμπαλο, Κανονάκι, Πολίτικη Λύρα, Βιολο-
ντσέλο, Βιολί.

ΑΕΡΟΦΩΝΑ: Νέι, κλαρίνο, Φλογέρα-Σουραύλι, Σύριγγα 
Πανός (μουσκάλι), Τρομπέτα, Σαξόφωνο, Τρομπόνι.

ΜΕΜΒΡΑΝΟΦΩΝΑ: Παραδοσιακά μεμβρανόφωνα 
κρουστά (νταούλια, ντέφια, μπεντίρ, τουμπελέκι).

Β. Τμήμα Οργάνων τοπικών παραδοσιακών ρεπερτο-
ρίων:

ΧΟΡΔΟΦΩΝΑ: Κρητική λύρα, Ποντιακή λύρα (και καπ-
παδοκικός κεμανές), Λύρα Ανατολικού Αιγαίου (Δωδε-
κανήσων και Λήμνου), Λύρα Θράκης και Μακεδονίας.

ΑΕΡΟΦΩΝΑ: Άσκαυλος (Μακεδονική-Θρακική γκάι-
ντα, Νησιώτικη τσαμπούνα, Ποντιακό αγγείον), Ζουρνάς 
(Μακεδονίας, Θράκης, Στερεάς Ελλάδας).

Γ. Τμήμα Οργάνων του ειδικού ρεπερτορίου της Νεο-
ελληνικής λαϊκής Αστικής Μουσικής:

ΧΟΡΔΟΦΩΝΑ: Μπουζούκι (τρίχορδο, τετράχορδο, 
τζουράς, μπαγλαμάς), Λαϊκή κιθάρα.

ΑΕΡΟ-ΙΔΙΟΦΩΝΑ: Ακορντεόν.
Δ. Τμήμα Θεωρητικών ελληνικής παραδοσιακής μου-

σικής.
2. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται 

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

Κυβερνήσεως. 

 Αλεξανδρούπολη, 29 Μαρτίου 2022

Ο Δήμαρχος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ   
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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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