
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

1 Τιμητική Πολιτογράφηση του αλλοδαπού ΜΑΖΑ-
ΟΥΕΡ ΜΑΡΚ ΑΣ του ΓΟΥΙΛΙΑΜ ΤΖΟΣΕΦ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

2 Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτη-
τών ΤΕΙ στο Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης 
Δήμου Κομοτηνής.

3 Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης 
«SCHUR FLEXIBLES ABR ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗ-
ΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SCHUR 
FLEXIBLES ABR Α.Β.Ε.Ε.» στο καθεστώς ενίσχυσης 
“Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού” των 
άρθρων 32 έως 36 του ν. 4399/2016 (Γ’  κύκλος), 
όπως ισχύει.

4 Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης 
«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE» με δ.τ. «SUNLIGHT 
SYSTEMS» στο καθεστώς ενίσχυσης “Ενισχύσεις 
Μηχανολογικού Εξοπλισμού” των άρθρων 32 έως 
36 του ν. 4399/2016 (Γ’ κύκλος), όπως ισχύει.

 ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

(1)
Τιμητική Πολιτογράφηση του αλλοδαπού ΜΑΖΑ-

ΟΥΕΡ ΜΑΡΚ ΑΣ του ΓΟΥΙΛΙΑΜ ΤΖΟΣΕΦ.

     Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 13 του ν. 3284/2004 «Περί κυρώσεως του 

Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α’ 217), όπως ισχύει.
2. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
3. Το γεγονός ότι ο αλλοδαπός ΜΑΖΑΟΥΕΡ ΜΑΡΚ ΑΣ 

είναι ένας διακεκριμένος ιστορικός ερευνητής και συγ-
γραφέας παγκοσμίως, ο οποίος μέσω της επιστημονικής 

ενασχόλησής του με την σύγχρονη ελληνική ιστορία έχει 
συμβάλει στην ανάδειξη της ιστορικά διαμορφωμένης 
ταυτότητας του ελληνικού λαού και στην προβολή της 
χώρας, της μακράς ιστορίας της και του πολιτισμού της 
στο διεθνές ευρύ κοινό.

Μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, απο-
φασίζουμε:

Πολιτογραφούμε τιμητικώς ως Έλληνα πολίτη τον αλ-
λοδαπό ΜΑΖΑΟΥΕΡ ΜΑΡΚ ΑΣ του ΓΟΥΙΛΙΑΜ ΤΖΟΣΕΦ, 
γεννηθέντα στις 20-2-1958 στο Λονδίνο (Λάμπεθ) του 
Ηνωμένου Βασιλείου.

Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευ-
ση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

  Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2021 

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

Ο Υπουργός Εσωτερικών

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Ι

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

      Αριθμ. 107760/Ζ1 (2)
Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτη-

τών ΤΕΙ στο Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης 

Δήμου Κομοτηνής.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ   

Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 12 και ιδίως την περ. δ’ αυτής, 

του ν. 1351/1983 «Εισαγωγή σπουδαστών στην Τριτο-
βάθμια Εκπ/ση και άλλες διατάξεις» (Α’ 56).

2. Tα άρθρα 20, 24, 66 και 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμά-
τωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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3. Tην παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 3232/2004 «Θέ-
ματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α’ 48).

4. Την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4009/2011 
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου-
δών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων» (Α’ 195).

5. Το άρθρο 40 του ν. 849/1978 (Α’ 232), όπως τροπο-
ποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993 (Α’ 57).

6. Tην παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 174/1985 «Άσκη-
ση στο επάγγελμα των σπουδαστών των Τεχνολογικών 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ)» (Α’ 59).

7. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).

8. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτε-
ρικών» (Α’ 180).

9. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Α’ 181).

10. Tο π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145).

11. Tο π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

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

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

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

15. Τις διατάξεις των ν. 4521/2018 (Α’ 38), ν. 4559/2018 
(Α’ 142), ν. 4589/2019 (Α’ 13) και ν. 4610/2019 (Α’ 70).

16. Την υπό στοιχεία Υ3/20-1-2020 (Β’ 48) απόφαση 
Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουρ-
γείων».

17. Την υπό στοιχεία 98261 ΕΞ/7-9-2020 (Β’  3777) 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
περί μεταβίβασης της εξουσίας υπογραφής «Με εντολή 
Αν. Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής 
Πολιτικής, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, 
Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Δη-
μοσιονομικής Πολιτικής/Γενικού Λογιστηρίου του Κρά-
τους του Υπουργείου Οικονομικών.

18. Την υπ’ αρ. 58591/9-8-2019 απόφαση «Ανάθεση 
καθηκόντων σε θέση μετακλητής Γενικής Γραμματέως 
Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών» (ΥΟΔΔ 593).

19. Την υπό στοιχεία 169/Υ1/8-1-2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο Συρίγο» (Β’ 33).

20. Την υπό στοιχεία 140619 ΕΞ 2019 Μεταβίβαση 
εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στο 
Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής (Β’ 4584).

21. Tην υπό στοιχεία Ε5/1258/86 κοινή υπουργι-
κή απόφαση «Ορισμός αποζημίωσης ασκουμένων 
στο επάγγελμα σπουδαστών της τριτοβάθμιας τε-
χνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης» (Β’  133) 

κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθη-
κε με τις υπ’  αρ. 2025805/2917/0022/93 (Β’  307) και 
2040776/4589/0022/94 (Β’  502) κοινές υπουργικές 
αποφάσεις.

22. Tην υπό στοιχεία Ε5/1303/03-03-1986 (Β’ 168) κοινή 
υπουργική απόφαση «Ασφάλιση σπουδαστών ΤΕΙ κατά 
τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης».

23. Την υπό στοιχεία Ε5/1797/20-3-1986 (Β’ 183) «Ρύθ-
μιση θεμάτων αποζημίωσης και συνθηκών απασχόλη-
σης ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ».

24. Tην υπό στοιχεία Α42/5/2008 εγκύκλιο του ΙΚΑ 
«Νέα όρια ημερησίων μισθών και νέα τεκμαρτά ημερο-
μίσθια των ασφαλιστικών κλάσεων».

25. Την υπ’ αρ. 17/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Κέντρου Μέριμνας και Αλληλεγγύης του 
Δήμου Κομοτηνής.

26. Την υπ’ αρ. 394/17-02-2021 βεβαίωση της Οικο-
νομικής Υπηρεσίας του Δ.Σ. του Κέντρου Μέριμνας και 
Αλληλεγγύης του Δήμου Κομοτηνής για τη δέσμευση της 
δαπάνης για τις αποδοχές και εργοδοτικές εισφορές των 
ασκουμένων φοιτητών.

27. Τις υπ’ αρ. 392 (ΑΔΑ: ΩΧ76ΟΛΥΓ-4ΧΗ) και 391 (ΑΔΑ: 
6ΚΣΗΟΛΥΓ-00Φ) αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης του 
Κέντρου Μέριμνας και Αλληλεγγύης του Δήμου Κομο-
τηνής για την έγκριση της δαπάνης για τις αποδοχές και 
εργοδοτικές εισφορές των ασκουμένων φοιτητών.

28. Tο γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Κέντρου Μέ-
ριμνας και Αλληλεγγύης του Δήμου Κομοτηνής 2792,85 
ευρώ για το έτος 2021 (5 θέσεις Χ 186,19 Χ 3 μήνες) και 
11.171,40 ευρώ (5 θέσεις Χ 186,19 Χ 12 μήνες) περίπου 
για καθένα από τα επόμενα πέντε οικονομικά έτη στους 
ΚΑΕ: 10.6041.02 και 10.6054.02.

29. Την υπ’ αρ. 60/24-5-2021 εισήγηση της ΓΔΟΤΑΑΠ 
του Υπουργείου Εσωτερικών, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε πέντε (5) θέσεις πρακτικής άσκησης φοι-
τητών ΤΕΙ, ανά εξάμηνο, διαφόρων ειδικοτήτων του Κέ-
ντρου Μέριμνας και Αλληλεγγύης του Δήμου Κομοτηνής.

Η πρακτική άσκηση των φοιτητών ΤΕΙ για τον ανωτέρω 
Δήμο πραγματοποιείται ανά εξάμηνο με ημερομηνία 
έναρξης την 1-10-2021.

Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των 
ασκούμενων φοιτητών ΤΕΙ βαρύνουν τον προϋπολογι-
σμό του Κέντρου Μέριμνας και Αλληλεγγύης του Δήμου 
Κομοτηνής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 3 Σεπτεμβρίου 2021

Με εντολή Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών
Ο Γενικός Γραμματέας
Δημοσιονομικής Πολιτικής

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

Ο Υφυπουργός Ο Υπουργός
Παιδείας και Θρησκευμάτων Εσωτερικών

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ 
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(3)

     Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρη-

σης «SCHUR FLEXIBLES ABR ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗ-

ΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SCHUR 

FLEXIBLES ABR Α.Β.Ε.Ε.» στο καθεστώς ενίσχυ-

σης “Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού” 

των άρθρων 32 έως 36 του ν. 4399/2016 (Γ’ κύ-

κλος), όπως ισχύει.

  Με την υπό στοιχεία 3930/ΔΠΑ/7/00020/Ε/ Ν.4399/
2016/13-09-2021 απόφαση του Προϊσταμένου Γενικής 
Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Μακε-
δονίας και Θράκης), εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις 
του ν. 4399/2016, και ειδικότερα στο καθεστώς «Ενισχύ-
σεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» των άρθρων 32 έως 36 
αυτού (Γ’ κύκλος) επενδυτικού σχεδίου που αναφέρεται 
στην ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΟ-
ΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
(ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 22.22, Κατασκευή 
πλαστικών ειδών συσκευασίας, συνολικού επιλέξιμου 
κόστους ίσου με 8.279.081,00 € ευρώ και συνολικού ενι-
σχυόμενου κόστους ίσου με 8.279.081,00 € ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορ-
φή της φορολογικής απαλλαγής ως εξής:

Δ.1 Ποσό ενίσχυσης με τη μορφή της 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ 
(Για Συμβατική Επένδυση)

ΣΥΝΟΛΟ Δ.1 2.897.678,35 €

Ποσοστά ενίσχυσης ανά κατηγορία δαπανών:

6.1 Υπολογισμός Ποσοστών Ενίσχυσης του Επενδυ-
τικού Σχεδίου

Ποσοστά Ενίσχυσης του Επενδυτικού 
Σχεδίου

Ποσοστό 
(%)

Α.1 ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ Δαπάνες Περιφερει-
ακών Ενισχύσεων (άρθρο 8)

ΟΜΑΔΑ Α. Περιφερειακές Ενισχύσεις - 
επενδυτικές ενισχύσεις (άρθρο 14 ΓΑΚ 
651/2014)

(α) Αρχικό Ποσοστό βάσει Τόπου εγκατά-
στασης για Μεγάλες Επιχειρήσεις (παρ. 1 
άρθρου 11)

35,000%

(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω ΜΜΕ (ισχύει 
για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ €)

-

(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης 35,000%

Οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουρ-
γηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται 
σε 3,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

(4)
      Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρη-

σης «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE» με δ.τ. 

«SUNLIGHT SYSTEMS» στο καθεστώς ενίσχυσης 

“Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού” των 

άρθρων 32 έως 36 του ν. 4399/2016 (Γ’ κύκλος), 

όπως ισχύει.

  Με την υπό στοιχεία 3931/ΔΠΑ/7/00018/Ε/ Ν.4399/
2016/13-09-2021 απόφαση του Προϊσταμένου Γενικής 
Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Μα-
κεδονίας και Θράκης), εγκρίθηκε η υπαγωγή στις δια-
τάξεις του ν. 4399/2016, και ειδικότερα στο καθεστώς 
«Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» των άρθρων 
32 έως 36 αυτού (Γ’ κύκλος) επενδυτικού σχεδίου που 
αναφέρεται στην “…βελτιστοποίηση της απόδοσης των 
παραγωγικών της μονάδων επενδύοντας σε τελευταίας 
τεχνολογίας μηχανολογικό εξοπλισμό ο οποίος θα της 
προσδώσει αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας” 
(ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 27.20.11, Κατα-
σκευή ηλεκτρικών στοιχείων και ηλεκτρικών (ηλεκτρι-
κών στηλών)συστοιχιών, συνολικού επιλέξιμου κόστους 
ίσου με 7.311.563,00 € ευρώ και συνολικού ενισχυόμε-
νου κόστους ίσου με 7.311.563,00 € ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορ-
φή της φορολογικής απαλλαγής ως εξής:
Δ.1 Ποσό ενίσχυσης με τη μορφή της 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ 
(Για Συμβατική Επένδυση)
ΣΥΝΟΛΟ Δ.1 2.559.047,05 €

Δ.2. Ποσό ενίσχυσης με τη μορφή της 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ
(Για Επένδυση Χρηματοδοτικής Μί-
σθωσης)
ΣΥΝΟΛΟ Δ.2 0,00 €

Ποσοστά ενίσχυσης ανά κατηγορία δαπανών:
6.1 Υπολογισμός Ποσοστών Ενίσχυσης του Επενδυ-

τικού Σχεδίου
Ποσοστά Ενίσχυσης του Επενδυτικού 
Σχεδίου

Ποσοστό 
(%)

Α.1 ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ Δαπάνες Περιφερει-
ακών Ενισχύσεων (άρθρο 8)
ΟΜΑΔΑ Α. Περιφερειακές Ενισχύσεις - 
επενδυτικές ενισχύσεις (άρθρο 14 ΓΑΚ 
651/2014)
(α) Αρχικό Ποσοστό βάσει Τόπου εγκατά-
στασης για Μεγάλες Επιχειρήσεις (παρ. 1 
άρθρου 11)

35,000%

(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω ΜΜΕ (ισχύει 
για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ €)

-

(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης 35,000%
Οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουρ-

γηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται 
σε 4,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ     
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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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