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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
1 Νοεμβρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής
και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ)

2

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/
ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/346553/247338/5874/3323/27.6.
2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός
αντιτίμου επίσκεψης οργανωμένων αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, μνημείων και μουσείων - Απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής
αντιτίμου» (Β’ 2666), όπως ισχύει, ως προς τα άρθρα 1 και 3.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 137706/Ν1
(1)
Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής
και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ).
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 682/1977 (Α΄ 244), σε συνδυασμό
με τις διατάξεις του ν. 4713/ 2020 (Α΄ 147).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (Α΄ 222), όπως τροποποιήθηκαν από
τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (Α΄ 18)
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/
2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης
της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του
Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Αρ. Φύλλου 5058

(Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο
«Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της
Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του
Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων
ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης
μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της
ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή
των Συμβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α΄ 18)
και όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και
4127/2013» (Α΄ 107), του άρθρου 33 του ν. 4186/2013
(Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», της παρ. 3 του άρθρου έκτου
του ν. 4218/2013 (Α΄ 268) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής
Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Α΄ 176) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 268), του άρθρου 11 του ν. 4229/2014
(Α΄ 8) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 8)
και του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών
δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 118).
3. Τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 79/2017
(Α΄ 109), όπως αντικαταστάθηκε από τη διάταξη της
παρ. 1 σε συνδυασμό με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 50 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111).
4. Την υπ’ αρ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012»
(Β΄ 3057), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπό
στοιχεία 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 756).
5. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών
για τη χορήγηση, την τροποποίηση και την επικαιροποίησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, ιδιωτικού Ινστιτούτου
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Διά Βίου
Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου Μάθησης
Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και ΝΠΔΔ» (Β΄ 3324) όπως τροποποιήθηκε και
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ισχύει με την υπό στοιχεία 84151/ΙΑ/20-6-2013 υπουργική απόφαση (Β΄ 1584).
6. Την υπό στοιχεία Δ22/οικ.11828/293/13-03-2017
υπουργική απόφαση «Καθορισμός προϋποθέσεων για
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας,
Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών
- Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Απασχόλησης βρεφών και νηπίων) από φορείς Ιδιωτικού
Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα» (Β΄ 1157).
7. Την υπ’ αρ. 39.794/16-10-2019 απόφαση του Δήμου
Κορδελιού-Ευόσμου.
8. Την με ημερομηνία 25-2-2021 αίτηση της Αμβροσιάδου Καλλιόπης, νόμιμης εκπροσώπου της εταιρείας
«ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΟΥ Κ ΣΑΒΒΙΔΟΥ Σ ΟΕ» για χορήγηση άδειας
Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με ΜΦΠΑΔ.
9. Την υπό στοιχεία ΔΑ/44604/7-10-2021 απόφαση
διατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ του ΕΟΠΠΕΠ.
10. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 απόφαση της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση
του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού»
και «Με εντολή Υφυπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων,
Διευθύνσεων, Αυτοτελών Διευθύνσεων, Τμημάτων και
Αυτοτελών Τμημάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και ορισμός κυρίων διατακτών του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β΄ 8).
11. Τη υπό στοιχεία 168/Υ1/8-1-2021 κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων Ζωή Μακρή» (Β΄ 33).
12. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
Από το σχολικό έτος 2021-2022, χορηγούμε στην εταιρεία «ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΟΥ Κ ΣΑΒΒΙΔΟΥ Σ ΟΕ» άδεια Ιδιωτικού
Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου
Συστεγαζόμενου με ΜΦΠΑΔ για μία (1) αίθουσα διδασκαλίας στο ισόγειο, δυναμικότητας είκοσι πέντε (25) νηπίων.
Ωστόσο, επισημαίνεται ότι ο συνολικός αριθμός των νηπίων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δεκαπέντε (15), δεδομένου ότι αυτή είναι η δυναμικότητα των αύλειων χώρων.
Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
του Νηπιαγωγείου είναι: «Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο - ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΡΟΥΜΠΙΝΗΣ».
Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει επί της οδού Προέκταση Παπάγου 18, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, με
νόμιμη εκπρόσωπο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων την Αμβροσιάδου Καλλιόπη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 29 Οκτωβρίου 2021
Με εντολή Υφυπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας,
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
και Ειδικής Αγωγής
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

Τεύχος B’ 5058/01.11.2021

Αριθμ. 522555
(2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/
ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/346553/247338/5874/3323/
27.6.2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός αντιτίμου επίσκεψης οργανωμένων αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, μνημείων και μουσείων - Απαλλαγή από την υποχρέωση
καταβολής αντιτίμου» (Β’ 2666), όπως ισχύει, ως
προς τα άρθρα 1 και 3.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 3028/2002 «Για την
προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Α’ 153),
β) της παρ. 14 του άρθρου 45 του ν. 4761/2020 «Αναδιοργάνωση του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και
Απαλλοτριώσεων και μετονομασία του σε Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, προβολή
της πολιτιστικής κληρονομιάς στο εξωτερικό, ρυθμίσεις
για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης και το μουσείο «Φοίβος
Ανωγειανάκης» και άλλες διατάξεις» (Α’ 248),
γ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
δ) του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών ...
Ανάπτυξης και Τουρισμού», άρθρο 1 (Α’ 114),
ε) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
στ) του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7),
ζ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
η) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123)
θ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),
ι) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση 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 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία
και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).
2. Την υπό στοιχεία Υ3/20-1-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων»
(Β’ 48).
3. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).
4. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΥΠΟΥΡΓΟΣ/397848/
12/22-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και της
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού για τον διορισμό
Μετακλητού Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΟΔΔ 485).
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5. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/
346553/247338/5874/3323/27.6.2019 κοινή υπουργική
απόφαση «Καθορισμός αντιτίμου επίσκεψης οργανωμένων αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, μνημείων και μουσείων - Απαλλαγή από την υποχρέωση
καταβολής αντιτίμου» (Β’ 2666), όπως τροποποιήθηκε,
συμπληρώθηκε και ισχύει με τις υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/
ΓΡΥΠ/591722/12422/31-10-2019 (Β’ 3976), ΥΠΠΟΑ/
ΓΔΑΠΚ/ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/606307/429732/7146/3885/
30.10.2020 (Β’ 4807) και ΥΠΠΟΑ/300823/28.6.2021
(Β’ 2755) κοινές υπουργικές αποφάσεις.
6. Το απόσπασμα πρακτικών της 17ης/19.5.2021 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού
Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων.
7. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, όπως διατυπώθηκε στην υπ’ αρ.
20/25.5.2021 πράξη.
8. Το απόσπασμα Πρακτικών της 18ης/2.6.2021 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού
Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων.
9. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, όπως διατυπώθηκε στην υπ’ αρ.
25/22.6.2021 πράξη.
10. Το απόσπασμα Πρακτικών της 23ης/2.7.2021 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού
Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων.
11. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, όπως διατυπώθηκε στην υπ’ αρ.
27/7.7.2021 πράξη.
12. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/346435/21.7.2021,
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 4.10.2021 Εισηγητική - Οικονομική Έκθεση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α., σύμφωνα με την
οποία προκαλείται απώλεια εσόδων σε βάρος του προϋπολογισμού του ΟΔΑΠ το ύψος της οποίας εκτιμάται στο
ποσό των 365.000,00 ευρώ βάσει της επισκεψιμότητας
του έτους 2019 σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρεί ο Φορέας (ΟΔΑΠ). Η ως άνω προσδιορισθείσα απώλεια εσόδων θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του του ΟΔΑΠ στο
πλαίσιο του εγκριθέντος και ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/346553/247338/5874/3323/27.6.2019 κοινή
υπουργική απόφαση «Καθορισμός αντιτίμου επίσκεψης
οργανωμένων αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων,
μνημείων και μουσείων - Απαλλαγή από την υποχρέωση
καταβολής αντιτίμου» (Β’ 2666), όπως ισχύει, ως εξής:
1. Συμπληρώνουμε το Παράρτημα Ι της ως άνω Απόφασης, ως εξής:
α. Στην ΕΦ. Α. Δωδεκανήσου προστίθεται αύξων αριθμός 22:
«22. Περίδρομος Τειχών της Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου, μεμονωμένο κύριο εισιτήριο 3€, μεμονωμένο μειωμένο εισιτήριο 2€».
β. Στην ΕΦ. Α. Εύβοιας προστίθεται αύξων αριθμός 6:
«6. Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Χαλκίδας «Αρέθουσα»,
μεμονωμένο κύριο εισιτήριο 6€, μεμονωμένο μειωμένο
εισιτήριο 3€»
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γ. Στην ΕΦ. Α. Κεφαλληνίας και Ιθάκης αντικαθίσταται
ο αύξων αριθμός 4:
«4. Αρχαιολογική Συλλογή Σάμης, μεμονωμένο κύριο
εισιτήριο 4€, μεμονωμένο μειωμένο εισιτήριο 2€»
δ. Στην ΕΦ. Α. Κυκλάδων αντικαθίσταται ο αύξων αριθμός 9:
«9. Αρχαιολογικός Χώρος και Μουσείο Δήλου, μεμονωμένο κύριο εισιτήριο 8€, μεμονωμένο μειωμένο εισιτήριο 4€»
ε. Στην ΕΦ. Α. Πειραιώς και Νήσων καταργείται ο αύξων
αριθμός 10.
στ. Στην ΕΦ. Α. Ρεθύμνου αντικαθίστανται οι αύξοντες
αριθμοί 3 και 4, προστίθεται αύξων αριθμός 5 και αναριθμείται ο επόμενος σε 6:
«3. Αρχαιολογικός Χώρος Ελεύθερνας, μεμονωμένο
κύριο εισιτήριο 6€, μεμονωμένο μειωμένο εισιτήριο 3€»
«4. Μουσείο Αρχαιολογικού Χώρου Ελεύθερνας, μεμονωμένο κύριο εισιτήριο 6€, μεμονωμένο μειωμένο
εισιτήριο 3€»
«5. Αρχαιολογικός Χώρος και Μουσείο Ελεύθερνας,
μεμονωμένο κύριο εισιτήριο 8€, μεμονωμένο μειωμένο
εισιτήριο 4€»
ζ. Στην Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων προστίθεται
αύξων αριθμός 2:
«2. Επισκέψιμος Ενάλιος Αρχαιολογικός Χώρος Περιστέρας Αλοννήσου, μεμονωμένο εισιτήριο 50 €»
2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 3, αντικαθίσταται η
περίπτωση δ) ως εξής:
«δ) οι συνοδοί εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευόμενοι
κατά τις εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων και ιδρυμάτων της Α’ βάθμιας, Β’ βάθμιας και Γ’ βάθμιας εκπαίδευσης των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου»
3. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/
ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/346553/247338/5874/3323/27.6.2019
κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός αντιτίμου επίσκεψης οργανωμένων αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, μνημείων και μουσείων - Απαλλαγή από την
υποχρέωση καταβολής αντιτίμου» (Β’ 2666), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με τις υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/591722/12422/31-10-2019 (Β’ 3976),
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/606307/429732/7146/3
885/30.10.2020 (Β’ 4807) και ΥΠΠΟΑ/300823/28.6.2021
(Β’ 2755) κοινές υπουργικές αποφάσεις.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Aθήνα, 1 Νοεμβρίου 2021
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Πολιτισμού
και Αθλητισμού

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 5058/01.11.2021

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, 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 Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

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)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02050580111210004*

