
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου.

2 Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου.

3 Τροποποίηση της υπ’  αρ. 7827/19-04-2019 από-
φασης της Υπουργού Τουρισμού «Προϋποθέσεις 
και διαδικασία χορήγησης του Ειδικού Σήματος 
Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα (Ε.Σ.Π.Ε.Κ.)» 
(Β’ 1463 και διόρθωση σφάλματος Β’ 2095).

4 Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση και κατανομή των 
δαπανών διενέργειας της έρευνας χρήσης τε-
χνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας από 
νοικοκυριά και άτομα (ICT), έγκριση χρησιμοποί-
ησης στατιστικών οργάνων και καθορισμός αμοι-
βής τους για το έτος 2021».

5 Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης 
«Ε.ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.», με δ.τ. «CHRISPY», στο καθε-
στώς ενίσχυσης Γενική Επιχειρηματικότητα των 
άρθρων 37 έως 41 του ν. 4399/2016 (Γ’  κύκλος), 
όπως ισχύουν.

6 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλου 
της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, για τη 
διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Οι-
κονομικής Επιτροπής, της Δημοτικής Επιτροπής 
Παιδείας και της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επι-
τροπής του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου για το έτος 
2021.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθ. 28057/Ν1 (1)
Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-

μιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου .

 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 άρ-

θρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), όπως τροπο-
ποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/
2013 (Α΄ 18) και, όπως αντικαταστάθηκαν από τις δια-
τάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107),
του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση 
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατά-
ξεις» (Α΄ 193) και της παρ.  3 του άρθρου έκτου του 
ν. 4218/2013 (Α΄ 268), του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (Α΄ 
8) και του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορι-
κών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 118).

3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 79/ 
2017 (Α΄ 109), όπως αντικαταστάθηκε από την 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 πο-
σών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
κατά την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012» 
(Β’ 3057), όπως τροποποιήθηκε 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 
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για τη χορήγηση, την τροποποίηση και την επικαιρο-
ποίησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρί-
ου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, ιδιωτικού Ινστιτούτου 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Διά Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου Μάθη-
σης Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις 
προσώπων και ΝΠΔΔ» (Β’ 3324), όπως τροποποιήθηκε 
από την υπό στοιχεία 84151/ΙΑ/20-6-2013 υπουργική 
απόφαση (Β΄ 1584).

6. Την από 27-5-2020 αίτηση των ενδιαφερομένων για 
χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου.

7. Την υπό στοιχεία ΔΑ/47256/11-12-2020 απόφαση 
διατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

8. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 κοινή απόφαση 
της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής 
’’Με εντολή Υπουργού’ και ’’Με εντολή Υφυπουργού’’ 
στους Γενικούς Γραμματείς, στους Προϊσταμένους των 
Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Αυτοτελών Δι-
ευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και 
ορισμός κυρίων διατακτών του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων» (Β΄ 8).

9. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

Από το σχολικό έτος 2020-2021, χορηγούμε στην εται-
ρεία «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Β. & ΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Ε.Ε.» 
άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - 
Νηπιαγωγείου για δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας στο 
ισόγειο, δυναμικότητας είκοσι έξι (26) νηπίων εκάστη.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Νηπιαγωγείου είναι: «2ο Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο  - 
Kissifer».

Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει επί της οδού Βασ. 
Όλγας 16, στο Μαρούσι Αττικής, με νόμιμη εκπρόσωπο 
στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τη Βασιλική 
Παπαδοπούλου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 10 Μαρτίου 2021

Με εντολή Υφυπουργού
Η Γενική Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ

I

    Αριθμ. 26917/Ν1 (2)
Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-

μιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου .

 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 άρ-
θρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), όπως τροπο-
ποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/
2013 (Α΄ 18) και, όπως αντικαταστάθηκαν από τις δια-
τάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107), 
του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση 
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές δια-
τάξεις» (Α΄ 193) και της παρ. 3 του άρθρου έκτου του 
ν. 4218/2013 (Α΄ 268), του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (Α΄ 
8) και του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορι-
κών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 118).

3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 79/ 
2017 (Α΄ 109), όπως αντικαταστάθηκε από την 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 πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012» (Β΄ 
3057), όπως τροποποιήθηκε 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 επικαιρο-
ποίησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρί-
ου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, ιδιωτικού Ινστιτούτου 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Διά Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου Μάθη-
σης Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις 
προσώπων και ΝΠΔΔ» (Β’ 3324), όπως τροποποιήθηκε 
από την υπό στοιχεία 84151/ΙΑ/20-6-2013 υπουργική 
απόφαση (Β΄ 1584).

6. Την από 9-1-2020 αίτηση της ενδιαφερόμενης για 
χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου.

7. Την υπό στοιχεία ΔΑ/4101/12-2-2021 απόφαση δια-
τύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

8. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 κοινή απόφαση 
της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής 
’’Με εντολή Υπουργού’ και ’’Με εντολή Υφυπουργού’’ 
στους Γενικούς Γραμματείς, στους Προϊσταμένους των 
Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Αυτοτελών Δι-
ευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και 
ορισμός κυρίων διατακτών του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων» (Β΄ 8).

9. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

Από το σχολικό έτος 2020-2021, χορηγούμε στην
Νικολάΐδου Ανατολή άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου για μία (1) αίθουσα 
διδασκαλίας στον δεύτερο όροφο, δυναμικότητας είκοσι 
δύο (22) νηπίων.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Νηπιαγωγείου είναι: «Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο  - Το 
Στρουμφοχωριό».

Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει επί της οδού Μίνωος 
31, στο Αιγάλεω Αττικής.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 8 Mαρτίου 2021

Με εντολή Υφυπουργού
Η Γενική Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ    

I

    Αριθμ. 4209 (3)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 7827/19-04-2019 από-

φασης της Υπουργού Τουρισμού «Προϋποθέσεις 

και διαδικασία χορήγησης του Ειδικού Σήματος 

Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα (Ε.Σ.Π.Ε.Κ.)» 

(Β’ 1463 και διόρθωση σφάλματος Β’ 2095) .

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 2741/1999 «Ενιαίος 

Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές δι-
ατάξεις» (Α’ 199), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υπο-
παρ. ΙΔ.2 του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α’ 85) 
για τη μεταφορά αρμοδιοτήτων του EOT στο Υπουργείο 
Τουρισμού,

β. Του άρθρου 14 του ν. 4582/2018 «Θεματικός του-
ρισμός - Ειδικές μορφές τουρισμού - Ρυθμίσεις για τον 
εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του 
τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης - Στήριξη του-
ριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις» (Α’ 208),

γ. του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνη-
τικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο δια-
δίκτυο, Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (Α’ 112),

δ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και 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 (Α΄ 133),

στ. του π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Του-
ρισμού» (Α’ 157),

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

2. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ’  αρ. 7827/
19-04-2019 απόφασης της Υπουργού Τουρισμού «Προϋ-
ποθέσεις και διαδικασία χορήγησης του Ειδικού Σήματος 
Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα (Ε.Σ.Π.Ε.Κ.)» (Β’ 1463 
και διόρθωση σφάλματος Β’  2095).

3. Την ανάγκη διατήρησης σε ισχύ των χορηγηθέντων 
«Ειδικών Σημάτων Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα», 
λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί 
από την πανδημία COVID -19.

4. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν επιφέ-
ρει δημοσιονομική επιβάρυνση στον Προϋπολογισμό 
του Υπουργείου Τουρισμού, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
3228/24.02.2021 εισήγηση της Προϊσταμένης Γενικής 

Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Τουρισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 7827/19-04-2019 απόφαση 
της Υπουργού Τουρισμού «Προϋποθέσεις και διαδικα-
σία χορήγησης του Ειδικού Σήματος Ποιότητας για την 
Ελληνική Κουζίνα (Ε.Σ.Π.Ε.Κ.)» (Β’ 1463 και διόρθωση 
σφάλματος Β’  2095), ως εξής:

1. Η παρ. 4 του άρθρου 1 αναριθμείται σε 4.α και προ-
στίθεται νέα περίπτωση β’ και η παράγραφος 4 διαμορ-
φώνεται ως εξής:

«4.α. Το Ε.Σ.Π.Ε.Κ. χορηγείται για μια τριετία στο όνομα 
της επιχείρησης και αφορά στη συγκεκριμένη επιχείρη-
ση εστίασης ή αναψυχής για την οποία υποβλήθηκε η 
σχετική αίτηση. Η επιχείρηση, εφόσον επιθυμεί την ανα-
νέωση του Ε.Σ.Π.Ε.Κ., πρέπει τουλάχιστον δύο μήνες πριν 
από τη λήξη της τριετίας να υποβάλει αίτηση στο Υπουρ-
γείο Τουρισμού, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά 
που αναφέρονται στα στοιχεία α, β, γ, δ του άρθρου 5 της 
παρούσας. Όλες οι επιχειρήσεις που υποβάλλουν αίτηση 
για ανανέωση του Σήματος, εφόσον τα δικαιολογητικά 
τους είναι πλήρη, ελέγχονται από τα ειδικά συλλογικά όρ-
γανα για τη διαπίστωση της τήρησης των προϋποθέσεων 
της χορήγησής του. Η ανανέωση του Ειδικού Σήματος 
Ποιότητας ισχύει, επίσης, για μία τριετία. Το Υπουργείο 
Τουρισμού καλύπτει όλες τις δαπάνες λειτουργίας των 
ειδικών συλλογικών οργάνων.

β. Κατ’ εξαίρεση λόγω των ειδικών συνθηκών που δη-
μιούργησε η πανδημία COVID-19, διατηρούνται σε ισχύ 
έως τις 31-12-2021 τα χορηγηθέντα από το Υπουργείο 
Τουρισμού «Ειδικά Σήματα Ποιότητας για την Ελληνική 
Κουζίνα», των οποίων η ημερομηνία λήξης ήταν η 25η 
Φεβρουαρίου 2020 ή μεταγενέστερη.»

6. Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ’ αρ. 7827/19-04-2019 από-
φαση της Υπουργού Τουρισμού «Προϋποθέσεις και δια-
δικασία χορήγησης του Ειδικού Σήματος Ποιότητας για 
την Ελληνική Κουζίνα (Ε.Σ.Π.Ε.Κ.)» ((Β’ 1463 και διόρθωση 
σφάλματος Β’  2095).

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Μαρτίου 2021 

Ο Υπουργός
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

I

    Αριθμ. 1551/Β4-311 (4)
Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση και κατανομή 

των δαπανών διενέργειας της έρευνας χρήσης 

τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας 

από νοικοκυριά και άτομα (ICT), έγκριση χρη-

σιμοποίησης στατιστικών οργάνων και καθορι-

σμός αμοιβής τους για το έτος 2021. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
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α. του ν. 3832/2010 «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα 
(ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ-
ΣΤΑΤ) ως Ανεξάρτητης Αρχής» (Α’ 38), ως τροποποιηθείς 
ισχύει, και ειδικότερα της περ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 
14 αυτού,

β. του π.δ. 73/2019 «Οργανισμός της Ελληνικής Στατι-
στικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ)» (Α΄ 114),

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

δ. του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρω-
ση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για 
την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α΄ 94) 
και ιδίως  της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ του άρθρου 2 αυτού,

ε. του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145),

στ. της υπό στοιχεία ΓΠ - 400/27-8-2012 απόφασης 
«Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της 
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής» (Β΄ 2390),

ζ. των άρθρων 39 και 41 του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύ-
στημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλι-
στικού - συνταξιοδοτικού συστήματος -Ρυθμίσεις φο-
ρολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 85) και

η. του άρθρου 55 του ν. 4509/2017 «Μέτρα θεραπείας 
ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυ-
χικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 201).

2. Την υπό στοιχεία ΥΠΟΙΚ 22957ΕΞ2021/25.2.2021 από-
φαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητεί-
ας του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.
ΣΤΑΤ.)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 140 διόρθωση σφάλματος Υ.Ο.Δ.Δ. 149).

3. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./49/5519/ 
16.04.2020 απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουρ-
γικού Συμβουλίου 33/2006 (παρ. 1 του άρθρου 2).

4. Την υπό στοιχεία 652/Α1-380/27.1.2021 κοινή από-
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του 
Υπουργού Εσωτερικών και του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
«Σύμβαση μίσθωσης έργου σε χίλιους σαράντα (1.040) 
Ιδιώτες Συνεργάτες (ΙΣ) στην Ελληνική Στατιστική Αρχή 
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.)» (Β΄ 349).

5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 223/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις ευ-
ρωπαϊκές στατιστικές, όπως τροποποιήθηκε από τον 
Κανονισμό 759/2015.

6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1700/2019 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινού 
πλαισίου για τις ευρωπαϊκές στατιστικές σχετικά με τα 
άτομα και τα νοικοκυριά, με βάση στοιχεία που συλλέ-
γονται από δείγματα σε ατομικό επίπεδο.

7. Την υπό στοιχεία 84/Α2-45/8.1.2021 απόφαση ανά-
ληψης πίστωσης (ΑΔΑ:ΩΥ9Μ6ΣΙ-ΝΗ5) με αριθμό κατα-
χώρησης 18.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής προκαλείται δαπάνη ύψους τριάντα επτά χιλιάδων 
εξακοσίων ευρώ (37.600,00 €), - συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α., όπου προκύψει - η οποία αποτελεί μέρος της 
υπό στοιχείο (7) του σκεπτικού απόφασης ανάληψης 

πίστωσης και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολο-
γισμού εξόδων της ΕΛΣΤΑΤ έτους 2021 στον ΚΑΕ 0429, 
αποφασίζουμε:

1. α. Εγκρίνουμε και προκηρύσσουμε τη διεξαγωγή 
της Έρευνας χρήσης τεχνολογιών πληροφόρησης και 
επικοινωνίας από νοικοκυριά και άτομα (ICT usage in 
households and by individuals), έτους 2021.

β. Αναθέτουμε στο Τμήμα Ειδικών Στατιστικών Νοικο-
κυριών της Διεύθυνσης Στατιστικών Πληθυσμού, Απα-
σχόλησης και Κόστους Ζωής της ΕΛΣΤΑΤ τη διενέργεια 
της ανωτέρω έρευνας.

2. Σκοπός της έρευνας είναι η μελέτη του εύρους της 
χρήσης των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινω-
νίας από τα νοικοκυριά και τα άτομα, σε εθνικό επίπεδο.

3. Η έρευνα είναι δειγματοληπτική και κατά τον σχεδια-
σμό της εφαρμόζεται η τρισταδιακή στρωματοποιημένη 
δειγματοληψία.

Οι μονάδες έρευνας του 1ου σταδίου δειγματοληψίας 
είναι οι επιφάνειες (ένα ή περισσότερα ενοποιημένα οι-
κοδομικά τετράγωνα ή οικισμοί) που συμμετέχουν στην 
έρευνα EU-SILC των ετών 2016-2019. Οι μονάδες έρευ-
νας του 2ου σταδίου δειγματοληψίας είναι τα νοικοκυριά 
της ανωτέρω έρευνας, που περιλαμβάνουν μέλη ηλικίας 
16-74 ετών (πληθυσμός στόχος). Η τελική μονάδα έρευ-
νας είναι ένα άτομο τυχαία επιλεγμένο μεταξύ των μελών 
του νοικοκυριού ηλικίας 16 έως 74 ετών.

Ο σχεδιασμός της δειγματοληψίας περιλαμβάνει δύο 
κριτήρια στρωμάτωσης:

1. Περιφέρεια (NUTS 2): Οι 13 Περιφέρειες και επιπλέον 
η πρώην Περιφέρεια Πρωτευούσης και το πρώην Πολεο-
δομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης.

2. Βαθμός Αστικότητας: Σε κάθε Περιφέρεια, τα νοικο-
κυριά κατανέμονται κατά τον βαθμό αστικότητας των 
Κοινοτήτων στις οποίες ανήκουν. Εκτός των πρώην Πο-
λεοδομικών συγκροτημάτων των δύο μεγάλων πόλεων 
(πρώην Περιφέρεια Πρωτευούσης και πρώην Πολεοδο-
μικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης), η στρωμάτωση κατά 
βαθμό αστικότητας είναι ως εξής:

1 Κοινότητες με τουλάχιστον 30.000 κατοίκους
2 Κοινότητες με 5.000 έως 29.999 κατοίκους
3 Κοινότητες με 1.000 έως 4.999 κατοίκους
4 Κοινότητες έως 999 κατοίκους

Η έρευνα θα διενεργηθεί σε δείγμα περίπου 8.100 νοι-
κοκυριών, εντός των οποίων θα ερευνηθεί ένα άτομο 
ηλικίας 16-74 ετών, το οποίο επιλέγεται με ίσες πιθα-
νότητες από τα μέλη των νοικοκυριών του δείγματος, 
ηλικίας 16-74 ετών.

Η οργάνωση και η διενέργεια της έρευνας θα ξεκινή-
σει εντός του έτους 2021 και θα ολοκληρωθεί εντός του 
έτους 2022. Αναλυτικά θα πραγματοποιηθούν οι παρα-
κάτω εργασίες:

1. Οργάνωση και επίβλεψη της έρευνας
2. Γραμματειακή υποστήριξη των εργασιών της έρευ-

νας
3. Σχεδιασμός ερωτηματολογίου έρευνας και σύνταξη 

οδηγιών
4. Δημιουργία προγραμμάτων εισαγωγής δεδομένων 

στον Η/Υ/web εφαρμογή
5. Ενημέρωση των ερευνητών για τον τρόπο συλλο-
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γής των δεδομένων από τα μέλη των νοικοκυριών του 
δείγματος

6. Συλλογή των δεδομένων με τηλεφωνική συνέντευξη 
και εισαγωγή των δεδομένων στον Η/Υ, έως και τον μήνα 
Αύγουστο 2021

7. Έλεγχος των συλλεγέντων, από τα ερευνηθέντα νοι-
κοκυριά και άτομα, δεδομένων

8. Επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας
9. Αποστολή στη Eurostat ενδιάμεσης έκθεσης 

(metadata report)
10. Παραγωγή και ανάλυση των αποτελεσμάτων της 

έρευνας με την εφαρμογή σταθμίσεων
11. Αποστολή των αποτελεσμάτων στη Eurostat (αρ-

χεία μικροδεδομένων μέχρι τις 5 Οκτωβρίου 2021)
12. Συμπλήρωση και online υποβολή στη Eurostat τε-

λικής έκθεσης ποιότητας, στην οποία θα περιγράφεται η 
μέθοδος συλλογής και επεξεργασίας των στοιχείων και 
θα περιλαμβάνονται δείκτες αξιολόγησης της ποιότητας 
των στοιχείων (σφάλμα δειγματοληψίας, ποσοστό αντα-
πόκρισης, κ.λπ.) μέχρι 5 Ιανουαρίου 2022.

4. Για τη διενέργεια της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν:
α) Υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ, μόνιμοι και με σύμβαση Ιδι-

ωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου, για όλες τις εργασίες 
της έρευνας από το στάδιο της οργάνωσης μέχρι την 
ολοκλήρωσή της.

Οι εργασίες που αναφέρονται στη γενική οργάνωση και 
επίβλεψη της έρευνας, στη γραμματειακή υποστήριξη, 
στη δημιουργία προγραμμάτων εισαγωγής και ελέγχου 
των δεδομένων, στην επεξεργασία και στις σταθμίσεις 
των δεδομένων, καθώς και στη σύνταξη των εκθέσεων 
(ενδιάμεσης και τελικής έκθεσης ποιότητας) θα πραγμα-
τοποιηθούν από έμπειρους υπαλλήλους των αρμοδίων 
για τη διενέργεια της έρευνας Τμημάτων της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

β) Ιδιώτες - Συνεργάτες, κατά μέγιστο αριθμό πενήντα 
πέντε (55), για τη συλλογή των δεδομένων της έρευνας 
με τηλεφωνική συνέντευξη και την εισαγωγή των δεδο-
μένων τους σε Η/Υ.

5. Η αμοιβή των Ιδιωτών-Συνεργατών - συμπεριλαμ-
βανομένου ΦΠΑ όπου προκύψει -καθορίζεται στα έξι 
ευρώ (6,00 €) για κάθε πλήρως και ορθά συμπληρωμένο 
ερωτηματολόγιο. Για κάθε ερωτηματολόγιο στο οποίο 
δεν θα ολοκληρωθεί η έρευνα λόγω απουσίας ή άρνησης 
συμμετοχής του νοικοκυριού, η αμοιβή καθορίζεται στο 
ένα ευρώ (1,00 €).

Αναλυτικά η αμοιβή των οργάνων της έρευνας είναι η εξής:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021
ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ 

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ 
ΕΤΟΥΣ 2021

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΩΤΗ-
ΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ 

(1)

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

(2)

Συνολική 
δαπάνη σε ευρώ 

(3)=(1)*(2)=(4)+(5)

Δαπάνη περιόδου 
01/01/2021-

31/08/2021 σε 
ευρώ 

(4)

Δαπάνη 
περιόδου 

01/09/2021-
31/12/2021 σε 

ευρώ 
(5)

Ορθά και πλήρως 
συμπληρωμένα 
ερωτηματολόγια Έρευνας 
ICT (κατά μέγιστο)

5.900 6,00 35.400,00 35.400,00 0

Ερωτηματολόγια Έρευνας 
ICT στα οποία δεν θα 
ολοκληρωθεί η έρευνα 
(κατά ελάχιστο)

2.200 1,00 2.200,00 2.200,00 0

ΣΥΝΟΛΑ 37.600,00 37.600,00 0
Ο ορισμός των παραπάνω οργάνων της έρευνας θα γίνει με απόφαση του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 3 Μαρτίου 2021 

Ο Πρόεδρος 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

I

(5)
    Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «Ε.ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Α.Ε.Ε.», με δ.τ. «CHRISPY», στο καθεστώς ενίσχυσης Γενική Επιχειρηματικότητα των άρθρων 37 έως 41 του 

ν. 4399/2016 (Γ’ κύκλος), όπως ισχύουν.

  Με την υπό στοιχεία 51214/Π10/7/00123/Γ/ν. 4399/2016/02.03.2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, εγκρί-
θηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4399/2016, όπως ισχύει, και ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυσης Γενική Επιχει-
ρηματικότητα των άρθρων 37 έως 41 αυτού (Γ’ κύκλος), επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «Ε.ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.», με δ.τ. «CHRISPY», που αναφέρεται στον «Εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης 
μορφής της ξενοδοχειακής μονάδας "CHRISPY & CHRISPY VILLAGE "» στη θέση Ραπανιανα, Κολυμβαρίου -Χανίων 
(ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), συνολικού επιλέξιμου κόστους 
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ίσου με 1.475.020,36 € ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.475.020,36 € ευρώ.
Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση ως εξής:
- Ποσά ανά είδος ενίσχυσης (σε €) 

Δ.1 Ποσό ενίσχυσης με τη μορφή της ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ (Για Συμβατική Επένδυση)
ΣΥΝΟΛΟ Δ.1 516.257,13 €

Ποσοστά ενίσχυσης ανά κατηγορία δαπανών: 
6.1 Υπολογισμός Ποσοστών Ενίσχυσης του Επενδυτικού Σχεδίου
Ποσοστά Ενίσχυσης του Επενδυτικού Σχεδίου Ποσοστό (%)

Α.1 ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων (άρθρο 8)
ΟΜΑΔΑ Α. Περιφερειακές Ενισχύσεις - επενδυτικές ενισχύσεις (άρθρο 14 ΓΑΚ 651/2014)

(α) Αρχικό Ποσοστό βάσει Τόπου εγκατάστασης για Μεγάλες Επιχειρήσεις (άρθρο 11, παρ. 1) 25,000%
(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω ΜΜΕ (ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ €) 10,000%

(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης 35,000%
Α.2 ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ Δαπάνες ΕΚΤΟΣ Περιφερειακών Ενισχύσεων (άρθρο 9)

ΟΜΑΔΑ Β. Ενισχύσεις προς ΜΜΕ (άρθρο 18 ΓΑΚ 651/2014)
(α) Αρχικό Ποσοστό βάσει Τόπου εγκατάστασης για Μεγάλες Επιχειρήσεις (άρθρο 11, παρ. 2) 50,000%

(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω ΜΜΕ (ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ €) -
(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης 50,000%

ΟΜΑΔΑ Γ. Ενισχύσεις για νεοσύστατες επιχειρήσεις (άρθρο 22 ΓΑΚ 651/2014)
(α) Αρχικό Ποσοστό βάσει Τόπου εγκατάστασης για Μεγάλες Επιχειρήσεις (άρθρο 11, παρ. 2) 100,000%

(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω ΜΜΕ (ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ €) -
(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης 100,000%

Οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από τη υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 
0,50 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Ο Περιφερειάρχης

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ

I

    Αριθμ. απόφ. 197/2021 (6)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλου 

της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, για τη 

διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Οι-

κονομικής Επιτροπής, της Δημοτικής Επιτροπής 

Παιδείας και της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επι-

τροπής του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου για το έτος 

2021 .

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/

2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
(Α΄ 87).

2. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 του 
ν. 3584/2007.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 36,48, 49, και 176 του ν. 
3584/2007

4. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του ν. 2503/ 
1997.

5. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 3979/2011, με τις 

οποίες καθορίζεται το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο 

εργασίας των υπαλλήλων του Δημοσίου των ΟΤΑ και 
λοιπών ΝΠΔΔ.

7. Την υπ’ αρ. 2/2015/5-1-2016 εγκύκλιο παροχής οδη-
γιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ΚΕΦ. Β’ του 
ν. 4354/2015 «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων 
του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(ΟΤΑ) Α’ και Β’ Βαθμού, των Νομικών Προσώπων (ΝΠΔΔ) 
και Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) καθώς και των ΔΕΚΟ του 
ΚΕΦ. Α του ν. 3429/2005 καθώς και άλλες μισθολογικές 
διατάξεις».

8. Την υπ’ αρ. 103/2014 απόφαση Δημάρχου περί ορι-
σμού ενός (1) υπαλλήλου κλάδου ΔΕ1 Διοικητικών, ως 
αρμόδιου για την τήρηση των πρακτικών των συνεδρι-
άσεων της Οικονομικής Επιτροπής.

9. Την υπ’ αρ. 1313/2019 απόφαση Δημάρχου για τη 
γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη της Δημοτικής 
Επιτροπή Παιδείας.

10. Την υπ’ αρ. 1616/2020 απόφαση Δημάρχου με την 
οποία ανατέθηκε η διοικητική-γραμματειακή υποστήρι-
ξη της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης σε έναν 
υπάλληλο κλάδου ΔΕ1 Διοικητικών.

11. Το εισηγητικό έγγραφο για την αναγκαιότητα κα-
θιέρωσης υπερωριακής εργασίας ενός υπαλλήλου της 
Διεύθυνσης Διοικητικών και ειδικότερα: Την αναγκαιό-
τητα διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης και 
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εξυπηρέτησης των αναγκών της Οικονομικής Επιτροπής, 
της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας της Σχολικής Επιτρο-
πής Β/θμιας Εκπαίδευσης, λόγω των πρόσθετων εργα-
σιών που προκύπτουν από την τήρηση των πρακτικών 
συνεδριάσεων και ειδικότερα τη συμμετοχή του πρακτι-
κογράφου στις συνεδριάσεις της, καθώς και τη σύντα-
ξη αποφάσεων, οι οποίες επιβάλλουν την απασχόληση
περάν του ωραρίου εργασίας.

12. Την υπ’ αρ. 2281/16-2-2021 βεβαίωση της Οικο-
νομικής Υπηρεσίας ότι στον ΚΑ 10.6022. έχει εγγραφεί 
συνολικό ποσό 1.500 €, από τον οποίο θα καλυφθεί η 
υπερωριακή αποζημίωση ενός (1) υπαλλήλου ΔΕ1 Διοι-
κητικού, αποφασίζει:

Καθιερώνει για το οικονομικό έτος 2021 υπερωριακή 
απασχόληση με αμοιβή κατά τις απογευματινές ώρες 
πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας, για την ομαλή 
και απρόσκοπτη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου 

Ι.Π. Μεσολογγίου και έως τη συμπλήρωση των εκατόν 
είκοσι (120) ωρών εντός εξαμήνου, με την προβλεπόμενη 
από τον Νόμο αποζημίωση, για την κάλυψη των προμνη-
μονευόμενων υπηρεσιακών αναγκών και ως ειδικότερα 
αναφέρεται:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ

1 υπάλληλος κλάδου: 
ΔΕ1 Διοικητικού

1 άτομο (120 ώρες x 1 άτομο) 
x 2 εξάμηνα =240 ώρες

Η απόφαση ισχύει για το οικονομικό έτος 2021.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Ιερά Πόλη Μεσολογγίου, 17 Φεβρουαρίου 2021

Ο Δήμαρχος

ΚΩΣΤΑΣ ΛΥΡΟΣ   
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*02011592603210008*

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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