
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

   Αριθμ. 2603/423/Β2 
Σύσταση και συγκρότηση της Επιτροπής Παρα-

κολούθησης των ενταγμένων Πράξεων στη Δρά-

ση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων 

Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικό-

τητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑ-

νΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 - 2020». 

 Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22-4-2005).

2. Το ν.4314/2014 (ΦΕΚ Α΄/265/23-12-2014) «Για τη δι-
αχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-
2020», όπως ισχύει.

3. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α΄/4-11-2016 «Ανασύ-
σταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση 
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου 
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 
μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.», και ιδίως το 
άρθρο 2, παρ. (2) αυτού.

4. Τις διατάξεις του π.δ. 147/2017 (ΦΕΚ 192Α΄/13-12-2017) 
«Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυ-
ξης», όπως ισχύει.

5. Το π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160/Α΄/29-8-2018) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Την αριθμ. 91589/ΦΕΚ 3814/Β΄/4-9-2018) Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυ-
ξης, Ευστάθιο Γιαννακίδη.

7.Την αριθμ. 34686/27-3-2015 απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, 
Ναυτιλίας και Τουρισμού «Διορισμός μετακλητής Ειδι-
κής Γραμματέως της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης 
Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονο-
μίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 
178/27-3-2015).

8. Την με αριθμ. 66135/ΕΥΘΥ455/13-6-2017 (Β΄ 2064/
15-6-2017) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης "Τροποποίηση της με αριθμό 
67743/ΕΥΟΥ/615/24-6-2015 υπουργικής απόφασης 
«Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ του άρθρου 
5 παρ. 1 του ν. 4314/2014 και κατάργηση της αριθμ. 
1121/408Δ/Φ03/2012 (Β΄ 655) κοινής υπουργικής από-
φασης»" (Β΄ 1248).

9. Την με αριθμ. 11301/5-11-2015 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ανά-
θεση αποκλειστικών καθηκόντων Προϊσταμένης της 
Ε.Υ.Δ ΕΠΑΝΕΚ».

10. Την αριθμ. 1557/432Γ/Γ01/30-3-2016 απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για 
την Ανάδειξη Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Κρατικών 
Ενισχύσεων του ΕΠΑΝΕΚ (ΑΔΑ: 6ΔΡ34653Ο7-4Υ0).

11. Την αριθμ. 2640/803Γ01/20-5-2016 σύμβαση του 
Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για 
τον ΕΦΕΠΑΕ για την υλοποίηση του έργου Ενδιάμεσου 
Φορέα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΝΕΚ.

12. Την αριθμ. 3505/815/Α1/30-6-2016 απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με 
θέμα: «Ανάθεση καθηκόντων διαχείρισης για Πράξεις 
Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμ-
ματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία» στον «Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα 
και Καινοτομία -ΕΦΕΠΑΕ».

13. Την με αριθμ. 5732/713/Α3/7-11-2017 (ΑΔΑ:ΩΞ
16465ΧΙ8-Ο4Θ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: Πρόσκληση υπο-
βολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων 
στη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων 
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Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Ε.Π. 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
(ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 -2020, όπως τροποποιήθηκε με τις 
αριθμ. 1358/477/Α3/28-2-2018 (ΑΔΑ:ΩΞΓΕ465ΧΙ8-071), 
αριθμ. 2047/464/Β2/2-4-2018 (ΑΔΑ:64ΜΡ465ΧΙ8-ΛΓΞ),
αριθμ. 7985/2697/Α3/27-11-2018 (ΑΔΑ:ΩΩΕΑ465ΧΙ8-
5Υ6), αριθμ. 8772/2897/Α3/19-12-2018 (ΑΔΑ:9Π5Ψ
465ΧΙ8-Ζ9Φ), αριθμ. 1169/260/Α3/26-2-2019 (ΑΔΑ:ΩΩ5Α
465ΧΙ8-ΥΨΟ) και ισχύει.

14. Την με αριθμ. 8943/2981/Α3/21-12-2018 (ΑΔΑ: 
ΡΡΒ2465ΧΙ8-Ζ8Ο) απόφασης της Ειδικής Γραμματέως 
Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ για την ένταξη 
και χρηματοδότηση πράξεων στην πρόσκληση «Ενί-
σχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστι-
κών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», από τη ΣΑ1191, 
του έργου με ενάριθμο 2018ΣΕ00210044, όπως τρο-
ποποιήθηκε με την αριθμ. 9038/2998/Α3/28-12-2018 
(ΑΔΑ:ΡΠΗΣ465ΧΙ8-2ΓΩ) και την αριθμ. 2280/694/Α3/
5-4-2019 (ΑΔΑ:ΩΤΚ4465ΧΙ8-5ΗΥ).

15. Την με αριθμ. 7286/24-12-2018 (ΑΔΑ:Ψ1ΩΞ7ΛΛ-
2ΔΘ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδο-
νίας για την ένταξη και χρηματοδότηση πράξεων στην 
πρόσκληση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας 
Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», από 
τη ΣΑΕΠ0081, του έργου με ενάριθμο 2018ΕΠ00810209.

16. Την με αριθμ. 4217/24-12-2018 (ΑΔΑ:7ΝΦΦ7Λ7-602) 
απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής για την ένταξη και 
χρηματοδότηση πράξεων στην πρόσκληση «Ενίσχυση 
της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρο-
μεσαίων Επιχειρήσεων», από τη ΣΑΕΠ0851, του έργου 
με ενάριθμο 2018ΕΠ08510072.

17. Την με αριθμ. 5310/24-12-2018 (ΑΔΑ:Ψ0557ΛΚ-
Ξ7Τ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης για την έντα-
ξη και χρηματοδότηση πράξεων στην πρόσκληση «Ενί-
σχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών 
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», από τη ΣΑΕΠ0021, του 
έργου με ενάριθμο 2018ΕΠ00210044.

18. Την με αριθμ. 4977/21-12-2018 (ΑΔΑ:ΨΦ707ΛΒ-
ΤΝ7) απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μα-
κεδονίας Θράκης για την ένταξη και χρηματοδότηση 
πράξεων στην πρόσκληση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και 
Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχει-
ρήσεων», από τη ΣΑΕΠ0311, του έργου με ενάριθμο 
2018ΕΠ03110086.

19. Την με αριθμ. 3010/21-12-2018 (ΑΔΑ:67ΞΨ7ΛΩ-
Υ48) απόφαση της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου για 
την ένταξη και χρηματοδότηση πράξεων στην πρόσκλη-
ση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουρι-
στικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», από τη ΣΑΕΠ0881, 
του έργου με ενάριθμο 2018ΕΠ08810067.

20. Την με αριθμ. 5179/24-12-2018 (ΑΔΑ:7ΝΩΣ7Λ6-
Φ3Υ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για 
την ένταξη και χρηματοδότηση πράξεων στην πρόσκλη-
ση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουρι-
στικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», από τη ΣΑΕΠ0011, 
του έργου με ενάριθμο 2018ΕΠ00110073.

21. Την με αριθμ. 4000/21-12-2018 (ΑΔΑ:7Μ617ΛΡ-
1ΥΗ) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για την 

ένταξη και χρηματοδότηση πράξεων στην πρόσκληση 
«Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστι-
κών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», από τη ΣΑΕΠ0061, 
του έργου με ενάριθμο 2018ΕΠ00610059.

22. Την με αριθμ. 3992/24-12-2018 (ΑΔΑ:60ΠΒ7ΛΗ-
ΟΣ2) απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για 
την ένταξη και χρηματοδότηση πράξεων στην πρόσκλη-
ση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουρι-
στικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», από τη ΣΑΕΠ0561, 
του έργου με ενάριθμο 2018ΕΠ05610029.

23. Την με αριθμ. 2880/24-12-2018 (ΑΔΑ:ΩΗΜΚ7ΛΕ-
ΧΜΖ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων για την 
ένταξη και χρηματοδότηση πράξεων στην πρόσκληση 
«Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστι-
κών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», από τη ΣΑΕΠ0221, 
του έργου με ενάριθμο 2018ΕΠ02210038.

24. Την με αριθμ. 3761/27-12-2018 (ΑΔΑ:7ΝΨΘ7Λ1-
Ρ2Ζ) απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου για 
την ένταξη και χρηματοδότηση πράξεων στην πρόσκλη-
ση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουρι-
στικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», από τη ΣΑΕΠ0261, 
του έργου με ενάριθμο 2018ΕΠ02610031.

25. Την με αριθμ. 4550/21-12-2018 (ΑΔΑ:ΡΥ8Θ7ΛΞ-
ΧΜΔ) απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου για 
την ένταξη και χρηματοδότηση πράξεων στην πρόσκλη-
ση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουρι-
στικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», από τη ΣΑΕΠ0671, 
του έργου με ενάριθμο 2018ΕΠ06710055.

26. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

1. Τη σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Παρακολού-
θησης (Ε.Π.) της υλοποίησης των ενταγμένων επιχειρη-
ματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και 
Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρή-
σεων», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνι-
στικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» 
του ΕΣΠΑ 2014 -2020».

Η Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη με δικαίωμα 
ψήφου εκ των οποίων:

- Δύο (2) μέλη με ισάριθμους αναπληρωτές προέρχο-
νται από την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, (μεταξύ των οποίων ο πρόε-
δρος και ο αναπληρωτής του).

- Ένα (1) μέλος με τον αναπληρωτή του προέρχεται 
από τον ΕΦΕΠΑΕ.

Η γραμματειακή υποστήριξη παρέχεται από στέλεχος 
του ΕΦΕΠΑΕ με τον αναπληρωτή του.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης βρίσκεται σε απαρτία 
και μπορεί να συνεδριάσει όταν παρευρίσκονται όλα 
τα μέλη της.

2. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Παρακολούθησης 
εξειδικεύονται ως ακολούθως:

- Εξέταση και εισήγηση επί μεταβολών/τροποποιή-
σεων σε εγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο, που διαφορο-
ποιούν ουσιωδώς τα κριτήρια ένταξης, με αποτέλεσμα 
τη μη επιλεξιμότητα του επενδυτικού σχεδίου, κατόπιν 
σχετικής εισήγησης του ΕΦ.

- Εξέταση και εισήγηση επί αιτημάτων τροποποίη-
σης Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου στα οποία 
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περιλαμβάνεται η μείωση/μη υλοποίηση του φυσικού 
αντικειμένου σε συνδυασμό με το οικονομικό αντικεί-
μενο αυτού σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 20% και 
μικρότερο ή ίσο του 50% του αρχικά εγκεκριμένου επι-
χορηγούμενου Π/Υ ένταξης, κατόπιν σχετικής εισήγησης 
του ΕΦ.

- Εξέταση και εισήγηση επί αιτημάτων μεταβολής εται-
ρικής/μετοχικής σύνθεσης στις οποίες περιλαμβάνονται 
με οποιοδήποτε τρόπο/εταιρικό σχήμα η επιχείρηση 
(ΑΦΜ) ή οι εταίροι αυτής που προηγούμενα εκμεταλ-
λεύονταν το ίδιο κατάλυμα (σήμα λειτουργίας), κατόπιν 
σχετικής εισήγησης του ΕΦ.

- Εξέταση και εισήγηση επί αιτημάτων αλλαγής χρη-
ματοδοτικού σχήματος σε περίπτωση ενσωμάτωσης ή 
κατάργησης τραπεζικού δανεισμού για την κάλυψη της 
ιδιωτικής συμμετοχής, κατόπιν σχετικής εισήγησης του ΕΦ.

- Εξέταση και εισήγηση επί απεντάξεων έργων είτε κα-
τόπιν έγγραφης οικειοθελούς παραίτησης δικαιούχων 
είτε λόγω μη τήρησης όρων της Πρόσκλησης και της 
απόφασης ένταξης.

- Εξέταση και εισήγηση επί υποβαλλόμενων Αιτημά-
των θεραπείας, εφόσον αυτά αφορούν σε θέματα υλο-
ποίησης και διαχείρισης.

- Κάθε άλλο θέμα που δεν δύναται να περιληφθεί στα 
ανωτέρω και αφορά στην τήρηση των όρων υλοποίησης 
της Πρόσκλησης.

3. Η Επιτροπή συγκροτείται ως ακολούθως:

Πρόεδρος και Μέλη της Επιτροπής Ιδιότητα

1

Ιωάννης Σουλιώτης του Γεωργίου με 
Α.Δ.Τ. ΑΖ045787 με αναπληρωτή τον 
Απόστολο Ανεμοζάλη του Κωνσταντί-
νου με Α.Δ.Τ. ΑΕ516539, στελέχη της 
ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ.

Πρόεδρος

2

Μαρία Χρυσαΐτου του Δημητρίου με 
Α.Δ.Τ. AM 182009 με αναπληρώτρια 
την Μαρία Μιχαλοπούλου του Διονυ-
σίου με Α.Δ.Τ. ΑΝ039622, στελέχη της 
ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ.

Μέλος, 
προερχόμενο 
από 
ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ

3

Μαγδαληνή Πετροπούλου του 
Απόστολου με Α.Δ.Τ. ΑΝ240818 με 
αναπληρωτή τον Φώτιο 
Γεωργιτσόπουλο του Ιωάννη, με 
Α.Δ.Τ.  ΑΕ222555, στελέχη του 
ΕΦΕΠΑΕ.

Μέλος, 
προερχόμενο 
από ΕΦΕΠΑΕ

Γραμματεία

 

Βασίλειος Χούσος του Σωτηρίου με 
Α.Δ.Τ. ΑΒ779041 με αναπληρώτρια την 
Αντωνία Παράσχη του Αλέξανδρου, 
Α.Δ.Τ. ΑΒ211565, στελέχη του ΕΦΕΠΑΕ.

Γραμματεία, 
προερχόμενο 
από ΕΦΕΠΑΕ

4. Η Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει στην 
Αθήνα ή εφόσον κριθεί απαραίτητο, στην έδρα των Περι-
φερειακών Μονάδων του ΕΦΕΠΑΕ, είναι μη αμειβόμενη 
και οι συνεδριάσεις της θα πραγματοποιούνται εντός του 
κανονικού ωραρίου.

5. Στο πλαίσιο του έργου της η Επιτροπή Παρακολού-
θησης δύναται να αξιοποιήσει την υπάρχουσα διαθέσιμη 
πληροφορία της διαδικασίας αξιολόγησης του Προγράμ-
ματος «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Του-
ριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

6. Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης, μετά τη 
σχετική γνωμοδότηση για κάθε θέμα, μονογράφουν 
σχετικό πρακτικό και διατυπώνουν σχετική εισήγηση 
στην ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ.

7. Η χρονική διάρκεια του έργου της Επιτροπής Παρα-
κολούθησης ορίζεται ως την ολοκλήρωση της Δράσης 
«Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστι-
κών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» που υλοποιείται στο 
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η συγκρότηση της λύεται 
αυτοδίκαια μετά το πέρας της Δράσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Απριλίου 2019 

Η Ειδική Γραμματέας 
Διαχείρισης Τομεακών 
Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ

ΕΥΓΕΝΙΑ ΦΩΤΟΝΙΑΤΑ   
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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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης 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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