
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αποδοχή δωρεάς αξίας τριάντα μία χιλιάδων 
τετρακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και είκοσι έξι 
λεπτών (31.487,26 €), του ομίλου «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕ-
ΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» προς την Ελληνική Αστυνομία.

2 Έγκριση χημικής διασκορπιστικής ουσίας πετρε-
λαιοκηλίδων 3ης γενιάς τύπου 2 «DISPERSER - LT 
CONCENTRATE».

3 Xαρακτηρισμός δειγμάτων τσουρεκιών που περι-
έχουν κουμαρίνη, ως μη ασφαλών και επιβλαβών 
για την υγεία.

4 Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του 
Ωδείου με την επωνυμία Ευπαλίνειο.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
     Αποδοχή δωρεάς αξίας τριάντα μία χιλιάδων τε-

τρακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και είκοσι έξι λε-

πτών (31.487,26 €), του ομίλου «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕ-

ΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» προς την Ελληνική Αστυνομία .

 Με την υπ’ αρ. . 9007/11/921-Α/30.08.2021 απόφαση 
του Αναπληρωτή Διευθυντή της Διεύθυνσης Υποστή-
ριξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ-
θρου 3 του ν. 4182/2013 (Α’ 185), κατ’ εφαρμογή και των 
διατάξεων των άρθρων 496, 498 και 499 Α.Κ., γίνεται 
αποδεκτή η δωρεά του ομίλου «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 
Α.Ε.» προς την Ελληνική Αστυνομία και συγκεκριμένα 
προς την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης 
Αττικής, αξίας τριάντα μία χιλιάδων τετρακοσίων ογδό-
ντα επτά ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (31.487,26 €), που 
αφορά την κάλυψη κόστους υπηρεσιών συντήρησης του 
μηχανοκίνητου στόλου της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

  Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΛΙΑΝΙΤΗΣ

    Αριθμ. 32/2020  (2)
Έγκριση χημικής διασκορπιστικής ουσίας πετρε-

λαιοκηλίδων 3ης γενιάς τύπου 2 «DISPERSER - LT 

CONCENTRATE». 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

 Έχοντας υπόψη: 
1. Την περ. δ΄ της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 4328/1929 

«Περί συστάσεως Γενικού Χημείου του Κράτους» (Α’ 272), 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 11 του 
ν. 2343/1995 (Α’ 211). 

2. Το άρθρο 4 του β.δ. της 31ης Οκτωβρίου 1929 «Περί 
κανονισμού της λειτουργίας και των εργασιών του Συμ-
βουλίου της Χημικής Υπηρεσίας» (Α’ 391). 

3. Το ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος, οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών 
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133). 

4. Το Κεφάλαιο Α’ “Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων” του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94), και ειδικότερα της 
παρ. 1 του άρθρου 2, της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 
14 και τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 41. 

5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α’ 121 και Α’126 για διόρθωση σφάλματος). 

6. Την υπ’ αρ. 339/2019 κοινή απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο 
Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051). 

7. Τα άρθρα 89 και 122 του π. δ. 284/1988 «Οργανι-
σμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 128), σε συνδυα-
σμό με το τρίτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 41 του 
ν. 4389/2016. 

8. Την υπό στοιχεία 1078204/927/0006Α/6-8-1992 κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών 
«Περιορισμός Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Β’ 517). 

9. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα, (π.δ. 63/2005 «Κω-
δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

7 Σεπτεμβρίου 2021 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4092

55055



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ55056 Τεύχος B’ 4092/07.09.2021

κυβερνητικά όργανα» - Α΄98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ 
με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133). 

10. Της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020 από-
φασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738). 

11. Τις υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Β 1008279 ΕΞ 2020/21.1.2020 
(Υ.Ο.Δ.Δ.  50) και Δ.ΟΡΓ.Β 1054178ΕΞ2020/18-5-2020 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 392) αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ορισμός μελών του Ανώτα-
του Χημικού Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.)». 

12. Την υπό στοιχεία οικ. 30/004/000/2324/10.07.2020 
εισήγηση της Διεύθυνσης Ενεργειακών, Βιομηχανικών 
και Χημικών Προϊόντων του Γενικού Χημείου του Κρά-
τους με θέμα: «Έγκριση χημικής διασκορπιστικής ουσίας 
πετρελαιοκηλίδων 3ης γενιάς τύπου 2, “DISPERSER-LT 
CONCENTRATE”» 

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Εγκρίνουμε την απόφαση υπ’ αρ. 32/2020 του Ανώ-

τατου Χημικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη κατά τη 
συνεδρίαση της 14ης Οκτωβρίου 2020 και έχει ως εξής: 

«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Έγκριση χημικής διασκορπιστικής ουσίας πετρε-

λαιοκηλίδων 3ης γενιάς τύπου 2 “DISPERSER  - LT 
CONCENTRATE”. 

Η έγκριση χορηγείται με επταετή ισχύ και εκδίδεται 
αποκλειστικά για την κατατεθειμένη σύνθεση, την εμπο-
ρική ονομασία, το καθορισμένο πεδίο εφαρμογής και 
χρήση σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή, που 
περιλαμβάνονται στο φάκελο του προϊόντος που έχει 
κατατεθεί. 

Όποτε συντρέχουν λόγοι, όπως: 
- αλλαγή της κατατεθειμένης σύνθεσης, ή της εμπορι-

κής ονομασίας, ή του πεδίου εφαρμογής ή των οδηγιών 
χρήσης 

- αιτιολογημένη επανεκτίμηση των δεδομένων που 
υπάρχουν, είτε νεότερα δεδομένα ή/και κριτήρια βάσει 
των οποίων προκύπτει ότι η χρήση του προϊόντος θέτει 
σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία ή/και το περιβάλλον, 

με απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου ανα-
καλείται η έγκριση πριν τη λήξη της.

Η Πρόεδρος  Η Γραμματέας 

Δ.ΤΣΙΠΗ- ΣΤΕΦΑΝΙΤΣΗ  K.-A. ΚΑΡΥΔΗ» 

Άρθρο 2
H παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 

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

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Μαΐου 2021
Ο Υφυπουργός 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  

     Αριθμ. 26 (3)
Xαρακτηρισμός δειγμάτων τσουρεκιών που πε-

ριέχουν κουμαρίνη, ως μη ασφαλών και επιβλα-

βών για την υγεία. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Την περ. δ΄ της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 4328/1929 

«Περί συστάσεως Γενικού Χημείου του Κράτους» (Α’ 272), 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 11 του 
ν. 2343/1995 (Α’ 211).

2. Το άρθρο 4 του β.δ. της 31ης Οκτωβρίου 1929 «Περί 
κανονισμού της λειτουργίας και των εργασιών του Συμ-
βουλίου της Χημικής Υπηρεσίας» (Α’ 391).

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

4. Το Κεφάλαιο Α’ “Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων” του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94), και ειδικότερα της 
παρ. 1 του άρθρου 2, της περ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 
14 και τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 41.

5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α’ 121 και Α’126 για διόρθωση σφάλματος).

6. Την υπ’ αρ. 339/2019 κοινή απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο 
Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

7. Τα άρθρα 89 και 122 του π. δ. 284/1988 «Οργανισμός 
Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 128), σε συνδυασμό με το 
τρίτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

8. Την υπό στοιχεία 1078204/927/0006Α/6-8-1992 κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών 
«Περιορισμός Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Β’ 517).

9. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα, (π.δ. 63/2005 «Κω-
δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα» - Α’ 98) όπως διατηρήθηκε σε ισχύ 
με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) 
και των παρ. 5 και 6 του άρθρου 19 του ν. 4389/2016 και 
του άρθρου 5 του «Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ)» 
(απόφαση ΑΧΣ 1100/87, Β’ 788).

10. Της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020 από-
φασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

11. Τις υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Β 1008279 ΕΞ 2020/21.1.2020 
(Υ.Ο.Δ.Δ.  50) και Δ.ΟΡΓ.Β 1054178ΕΞ2020/18-5-2020 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 392) αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ορισμός μελών του Ανώτα-
του Χημικού Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.)».

12. Την υπό στοιχεία οικ. 30/003/000/4997/29.12.2020 
εισήγηση της Διεύθυνσης Αλκοόλης και Τροφίμων του 
Γενικού Χημείου του Κράτους με θέμα: «Χαρακτηρισμός 
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δειγμάτων τσουρεκιών που περιέχουν κουμαρίνη, ως μη 
ασφαλών και επιβλαβών για την υγεία.»

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Εγκρίνουμε την απόφαση υπ’ αρ. 26/2021 του Ανώτα-

του Χημικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη κατά τη συ-
νεδρίαση της 26ης Φεβρουαρίου 2021 και έχει ως εξής:

«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Xαρακτηρισμός δειγμάτων τσουρεκιών που περιέχουν 

κουμαρίνη, ως μη ασφαλών και επιβλαβών για την υγεία.:
Κάθε δείγμα εκλεκτού αρτοσκευάσματος τύπου 

«ΤΣΟΥΡΕΚΙ», το οποίο βρίσκεται να περιέχει κουμαρίνη 
σε συγκέντρωση μεγαλύτερη του ανώτατου επιτρεπό-
μενου επιπέδου, όπως αυτό τίθεται στον κανονισμό (ΕΚ) 
1334/2008, εφόσον έχει χαρακτηρισθεί ως ΜΗ ΚΑΝΟ-
ΝΙΚΟ σε σχέση με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙΙ του 
ανωτέρω κανονισμού (ΕΚ) 1334/2008, χαρακτηρίζεται 
ως ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΣ και ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ.

Η Πρόεδρος  Η Γραμματέας 
Δ.ΤΣΙΠΗ- ΣΤΕΦΑΝΙΤΣΗ  K.-A. ΚΑΡΥΔΗ» 

Άρθρο 2
H παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 

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

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Ιουλίου 2021

Ο Υφυπουργός 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

      Αριθμ. απόφ. 550 (4)
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του 

Ωδείου με την επωνυμία Ευπαλίνειο. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της περ. 28 της παρ. 4 του άρθρου 94 και της παρ. 1 

του άρθρου 95 του ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλι-
κράτης» (Α΄ 87),

β. του ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφο-
ρώντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών 
μουσικών ιδρυμάτων» (Α΄ 90) και του β.δ. 16/1966 «Περί 
ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων» (Α΄ 7),

γ. του άρθρου 10 του ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων 
Ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 302),

δ. της υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/78036/2473/19.10.2004 
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός προδιαγραφών κτι-
ρίων για στέγαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου» (Β΄ 1595),

ε. της υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/7388/7.2.1994 
απόφασης «Καθορισμός παραβόλου για ίδρυση Ανωτέ-

ρων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και ιδιωτικών 
Μουσικών Εκπαιδευτηρίων» (Β΄ 123),

στ. της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΤ/οικ.38573/1216/31.3.2011 
κοινής υπουργικής απόφασης «Διεκπεραίωση και απλού-
στευση της διοικητικής διαδικασίας χορήγησης άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών εκπαιδευ-
τικών ιδρυμάτων (Ωδείων, Μουσικών Σχολών ή Παραρ-
τημάτων αυτών) μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέ-
τησης» (Β΄ 693).

2. Την υπ’ αρ. 4649/29-03-2021 αίτηση της Αναστασίου 
Μαρίας - Ιωάννας, με τα συνημμένα δικαιολογητικά.

3. Το πρακτικό κτιριολογικού ελέγχου με το οποίο η 
Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας Κτιριακών Εγκατα-
στάσεων Μουσικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, μετά 
από έλεγχο των δικαιολογητικών, των προδιαγραφών - 
κριτηρίων και τη διενέργεια αυτοψίας την 12-08-2021, 
εισηγείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Ωδείου με 
την επωνυμία «Ευπαλίνειο Ωδείο» στην οδό Αθανασίου 
Διάκου 22, 19100 Μέγαρα, Περιφερειακή Ενότητα Δυτι-
κής Αττικής, Αττική, αποφασίζουμε:

1. Χορηγούμε στην Αναστασίου Μαρία - Ιωάννα άδεια 
ίδρυσης και λειτουργίας Ωδείου, το οποίο θα στεγαστεί 
στον α΄ όροφο του κτιρίου που βρίσκεται επί της οδού 
Αθανασίου Διάκου 22, 19100 Μέγαρα, Περιφερειακή 
Ενότητα Δυτικής Αττικής, Αττική, και θα έχει την επω-
νυμία «Ευπαλίνειο Ωδείο».

2. Το Ωδείο θα λειτουργήσει τις εξής σχολές και τμή-
ματα:

Α. Σχολή Ανώτερων Θεωρητικών Μαθημάτων και Σύν-
θεσης με τμήματα:

1. Ωδικής,
2. Ενοργάνωσης Πνευστών Οργάνων,
3. Αρμονίας,
4. Αντίστιξης,
5. Φυγής,
6. Σύνθεσης
Β. Σχολή Ενόργανης Μουσικής με τμήματα:
1. Πληκτών,
2. Εγχόρδων,
3. Πνευστών,
4. Κρουστών Οργάνων,
5. Κλαβικύμβαλου (τσέμπαλο),
6. Κλασικής Κιθάρας
Γ. Σχολή Μονωδίας με τμήματα:
1. Μονωδίας,
2. Μελοδραματικής
Δ. Σχολή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής
Ε. Σχολή Σαξοφώνου
ΣΤ. Σχολή Διεύθυνσης Ορχήστρας
Ζ. Σχολή Διεύθυνσης Χορωδίας
3. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται 

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

Κυβερνήσεως. 

 Μέγαρα, 31 Αυγούστου 2021

O Δήμαρχος 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ    
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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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