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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
19 Ιουλίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 332384
Εισαγωγικές εξετάσεις Ανωτέρων Σχολών Χορού,
σχολικού έτους 2021-2022.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α΄ 133).
2. Το άρθρο 14 του ν. 1158/1981 «Περί οργανώσεως
και διοικήσεως Σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως, Κρατικού Βραβείου Θεάτρου και καταργήσεως
Αδείας Ασκήσεως Επαγγέλματος Ηθοποιού» (Α΄ 127).
3. Το άρθρο 1 και την παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2690/
1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 45), όπως τροποποιήθηκαν αντίστοιχα, με
το άρθρο 1 του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις
– Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α΄
74) και με το άρθρο 25 του ν. 3731/2008 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 263).
4. Toν ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131).
5. Το π.δ. 70/2015 « Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114).
6. Το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού» (A΄ 7).
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7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
8. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).
9. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
10. Την παρ. 1 του άρθρου 8 του π.δ. 372/1983 «Περί
κανονισμού οργανώσεως και λειτουργίας Ανωτέρων
Σχολών Χορού» (Α΄ 131).
11. Την υπ’ αρ. 45044/3-2-2021 απόφαση «Διορισμός
Γενικής Γραμματέως Σύγχρονου Πολιτισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Υ.Ο.Δ.Δ. 84).
12. Την υπ’ αρ. 8071/8-01-2021 απόφαση «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Νικόλαο Γιατρομανωλάκη (Β΄ 35).
13. Την υπ’ αρ. 16984/3.4.1998 υπουργική απόφαση «Καθορισμός τρόπου και διαδικασίας υποβολής
αιτήσεων υποψηφίων σπουδαστών εισαγωγικών εξετάσεων Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης και
Χορού» (Β΄ 386), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ.
65532/29.7.2005 απόφαση «Τροποποίηση του εδαφίου β’ της παρ. 1 της υπ’ αρ. 16984/3.4.1998 υπουργικής
απόφασης» (Β΄ 1149).
14. Την υπ’ αρ. 319616/7-7-2021 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ρυθμίσεις για τα
σχολικά και διδακτικά έτη 2020-21 και 2021-22 και τη
διενέργεια πάσης φύσεως εξετάσεων των δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης» (Β΄ 3019).
15. Τη γνώμη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ανωτέρων
Σχολών Χορού του άρθρου 25 του ν. 1158/1981 (Α΄ 127)
και το εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
16. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, προκηρύσσουμε:
1. Τη διενέργεια των εισαγωγικών εξετάσεων για τις
Ανώτερες Σχολές Χορού (Τμήματα Καθηγητών Χορού
και Χορευτών), σχολικού έτους 2021- 2022.
2. Οι εν λόγω εξετάσεις θα διενεργηθούν στην Αθήνα
από Επιτροπή του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, για τα χορευτικά μαθήματα, από την 20η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08.00 π.μ.
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Ο χώρος διεξαγωγής της εξέτασης των χορευτικών
μαθημάτων καθώς και αναλυτικός πίνακας των εξεταζομένων ανά ημέρα θα ανακοινωθεί από τη Διεύθυνση Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης την 13η Σεπτεμβρίου
2021 και θα αναρτηθεί στο κτίριο της οδού Ρεθύμνου
1, Αθήνα και στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού www.culture.gov.gr (Για τον
πολίτη/Πληροφορίες για τον πολίτη/Σύγχρονος Πολιτισμός/Θέατρο και Χορός/Εξετάσεις Θεάτρου και Χορού,
https://www.culture.gov.gr/el/service/SitePages/view.
aspx?iID=2700).
Με την προαναφερόμενη ανακοίνωση, θα γνωστοποιηθεί και η ημερομηνία, ο τόπος και η ώρα της εξέτασης
του μαθήματος «Έκθεση Ιδεών», που θα διεξαχθεί μετά
την ολοκλήρωση των χορευτικών μαθημάτων (για τους
επιτυχόντες στο «Κλασικό Μπαλέτο» και τον «Σύγχρονο
Χορό»).
3. Απαραίτητα δικαιολογητικά για συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις:
Για το Τμήμα Καθηγητών Χορού
α) Αίτηση (αντίγραφό της υπάρχει σε ηλεκτρονική
μορφή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.culture.gr
(Για τον πολίτη/Πληροφορίες για τον πολίτη/Σύγχρονος
Πολιτισμός/Θέατρο και Χορός/Εξετάσεις Θεάτρου και
Χορού, https://www.culture.gov.gr/el/service/SitePages/
view.aspx?iID=2700). Η αίτηση υπογράφεται από τον
ενδιαφερόμενο, υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και
αναφέρει τα στοιχεία του, όπως αναγράφονται στην
αστυνομική ταυτότητα (ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο), και απαραιτήτως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), διεύθυνση κατοικίας, αριθμό τηλεφώνου
καθώς και το είδος του τίτλου σπουδών δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης που κατέχει.
β) Απολυτήριο Λυκείου του ν. 1566/1985 ή απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης Σχολής της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο.
Για τα απολυτήρια που προέρχονται από Σχολές της
αλλοδαπής απαιτείται βεβαίωση αντιστοιχίας τους με
απολυτήρια Λυκείου της ημεδαπής, η οποία χορηγείται
από τις κατά τόπους Διεύθυνσεις Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης.
γ) Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, σε ευκρινές
φωτοαντίγραφο. Στην περίπτωση που δεν προκύπτει το
πατρώνυμο από το διαβατήριο, θα πρέπει να αποδεικνύεται με την υποβολή πρόσθετου επίσημου δικαιολογητικού (ευκρινές φωτοαντίγραφο).
δ) Σε περίπτωση που το ονοματεπώνυμο υποψήφιου/ιας αναγράφεται με λατινικούς χαρακτήρες θα πρέπει να
συνυποβάλλεται δικαιολογητικό με την απόδοση του
ονοματεπώνυμου στα ελληνικά (π.χ. εκτύπωση ΑΜΚΑ).
Επιπλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών, κατά την
ημέρα της εξέτασης, οι υποψήφιοι (σύμφωνα με τον
αναλυτικό πίνακα εξεταζόμενων που θα ανακοινωθεί)
οφείλουν να προσκομίσουν στην Επιτροπή τις εξής ιατρικές/υγειονομικές γνωματεύσεις από κρατικό νοσοκομείο
ή ιατρό συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ:
[α] γνωμάτευση ακτινογραφίας θώρακος και
[β] γνωμάτευση ορθοπεδικής εξέτασης και
[γ] γνωμάτευση καρδιολογικής εξέτασης, κατά τα
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οριζόμενα στην περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 8 του
π.δ. 372/1983.
Τα ως άνω έγγραφα, αφού ελεγχθούν από την Επιτροπή, επιστρέφονται στους εξεταζόμενους πριν την
αποχώρησή τους από τον χώρο των εξετάσεων. Σημειώνεται ειδικά, ότι η μη προσκόμιση στην Επιτροπή, των
ανωτέρω ιατρικών/υγειονομικών γνωματεύσεων αποτελεί λόγο μη συμμετοχής του υποψήφιου στις εξετάσεις.
Κατά τη διάρκεια των Εισαγωγικών Εξετάσεων των
Ανωτέρων Σχολών Χορού είναι υποχρεωτική η αυστηρή
τήρηση των εκάστοτε γενικών και ειδικών κανόνων και
οδηγιών, που αφορούν στον περιορισμό της διασποράς
της τρέχουσας πανδημίας Covid 19.
Για το Τμήμα Χορευτών
α) Αίτηση (αντίγραφό της υπάρχει σε ηλεκτρονική
μορφή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.culture.
gov.gr (Για τον πολίτη/Πληροφοροίες για τον πολίτη/
Σύγχρονος Πολιτισμός/Θέατρο και Χορός/Εξετάσεις Θεάτρου και Χορού, https://www.culture.gov.gr/el/service/
SitePages/view.aspx?iID=2700). Η αίτηση υπογράφεται
από τον ενδιαφερόμενο (ή τον γονέα - κηδεμόνα σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ανήλικος), υπέχει θέση
υπεύθυνης δήλωσης και αναφέρει τα στοιχεία του, όπως
αναγράφονται στην αστυνομική ταυτότητα (ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο), και απαραιτήτως διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), διεύθυνση κατοικίας, αριθμό τηλεφώνου καθώς και το είδος του τίτλου
σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχει.
β) Απολυτήριο Λυκείου του ν. 1566/1985, ή απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου, ή άλλης ισότιμης Σχολής της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο, ή
υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, ότι έχει διακόψει τις
σπουδές του στο Λύκειο (Λύκειο, τάξη και έτος διακοπής
φοίτησης), ή απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου ή άλλης
ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής σε ευκρινές
φωτοαντίγραφο.
Οι υποψήφιοι για το Τμήμα Χορευτών πρέπει να έχουν
συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους μέχρι την 31η
Αυγούστου 2021.
Για τους τίτλους σπουδών που προέρχονται από Σχολές της αλλοδαπής απαιτείται βεβαίωση αντιστοιχίας
τους με τίτλους σπουδών της ημεδαπής, η οποία χορηγείται από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Β’ βάθμιας
Εκπαίδευσης.
γ) Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, σε ευκρινές
φωτοαντίγραφο. Στην περίπτωση που δεν προκύπτει το
πατρώνυμο από το διαβατήριο, θα πρέπει να αποδεικνύεται με την υποβολή πρόσθετου επίσημου δικαιολογητικού (ευκρινές φωτοαντίγραφο).
δ) Σε περίπτωση που το ονοματεπώνυμο υποψήφιου/ιας αναγράφεται με λατινικούς χαρακτήρες θα πρέπει να
συνυποβάλλεται δικαιολογητικό με την απόδοση του
ονοματεπώνυμου στα ελληνικά (π.χ. εκτύπωση ΑΜΚΑ).
Επιπλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών, κατά την
ημέρα της εξέτασης, οι υποψήφιοι (σύμφωνα με τον
αναλυτικό πίνακα εξεταζόμενων που θα ανακοινωθεί)
οφείλουν να προσκομίσουν στην Επιτροπή τις εξής ιατρικές/υγειονομικές γνωματεύσεις από κρατικό νοσοκομείο
ή ιατρό συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ:
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[α] γνωμάτευση ακτινογραφίας θώρακος και
[β] γνωμάτευση ορθοπεδικής εξέτασης και
[γ] γνωμάτευση καρδιολογικής εξέτασης, κατά τα
οριζόμενα στην περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 8 του
π.δ. 372/1983.
Τα ως άνω έγγραφα, αφού ελεγχθούν από την Επιτροπή, επιστρέφονται στους εξεταζόμενους πριν την
αποχώρησή τους από τον χώρο των εξετάσεων. Σημειώνεται ειδικά, ότι η μη προσκόμιση στην Επιτροπή, των
ανωτέρω ιατρικών/υγειονομικών γνωματεύσεων αποτελεί λόγο μη συμμετοχής του υποψήφιου στις εξετάσεις.
Κατά τη διάρκεια των Εισαγωγικών Εξετάσεων των
Ανωτέρων Σχολών Χορού είναι υποχρεωτική η αυστηρή
τήρηση των εκάστοτε γενικών και ειδικών κανόνων και
οδηγιών, που αφορούν στον περιορισμό της διασποράς
της τρέχουσας πανδημίας Covid 19.
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται έως και 31 Ιουλίου
2021:
i.] Με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Υπουργείο
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Μπουμπουλίνας 20-22,
101 86, Αθήνα (σφραγίδα ταχυδρομείου έως και
31-7-2021 -φυλάσσεται η απόδειξη του ταχυδρομείου
από τον υποψήφιο), ή
ii.] Με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail), στην ηλεκτρονική
διεύθυνση exams.dance@culture.gr. Στην περίπτωση
αυτή, η αίτηση (υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο) και τα λοιπά δικαιολογητικά θα πρέπει να επισυναφθούν σε ηλεκτρονική μορφή (αφού σαρωθούν ηλεκτρονικά - «σκαναριστούν»). Αποδεκτοί θα γίνονται οι
τύποι αρχείων pdf, doc, docx.
iii.] Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η υποβολή της
αίτησης και των δικαιολογητικών με τους προαναφερόμενους τρόπους, είναι δυνατή η κατάθεση με φυσική
παρουσία του ενδιαφερόμενου ή εξουσιοδοτημένου
εκπροσώπου στο κεντρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Μπουμπουλίνας 20 -22
και ώρες 09:00 - 15:00 με αυστηρή τήρηση όλων των
προβλεπόμενων μέτρων κοινωνικής απόστασης λόγω
της πανδημίας Covid 19).
Αίτηση συμμετοχής που δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν έχει υποβληθεί εντός της
προβλεπόμενης προθεσμίας δεν λαμβάνεται υπόψη
κατά την κατάρτιση του πίνακα υποψηφίων (ανεξάρτητα
από τον τρόπο υποβολής της).
Τα μαθήματα στα οποία θα εξετασθούν οι υποψήφιοι,
είναι τα εξής:
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α. Κλασικό Μπαλέτο.
β. Σύγχρονος Χορός.
γ. Αυτοσχεδιασμός.
δ. Έκθεση ιδεών μόνο οι υποψήφιοι του τμήματος Καθηγητών Χορού.
Η επιλογή των ασκήσεων θα γίνει από την ύλη μαθημάτων, που καθορίζεται στο Παράρτημα 1 του π.δ. 372/
1983. Άλλες ασκήσεις, συναφείς με τις περιγραφόμενες
στο Παράρτημα 1, ορίζονται από την Εξεταστική Επιτροπή.
Το μάθημα Έκθεση ιδεών θα εξεταστεί γραπτά, στην
ελληνική γλώσσα και το ελληνικό αλφάβητο (μετά την
ανακοίνωση του Πίνακα επιτυχόντων στα μαθήματα
«Κλασικό Μπαλέτο» και «Σύγχρονος Χορός»).
4. Επιτυχών στις εισαγωγικές εξετάσεις θεωρείται ο
σπουδαστής που έλαβε βαθμό τουλάχιστον πέντε (5)
στη δεκάβαθμη κλίμακα στα μαθήματα του «Μπαλέτου»
και «Σύγχρονου Χορού» (και για τα δύο Τμήματα) και
ταυτόχρονα συνολική βαθμολογία τουλάχιστον είκοσι
(20) σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα για το Τμήμα Καθηγητών Χορού και τουλάχιστον δεκαπέντε (15) για το
Τμήμα Χορευτών.
5. Αν ο υποψήφιος δεν προσέλθει για εξέταση σε μάθημα του προγράμματος ή αποκλειστεί από την Επιτροπή
για οποιαδήποτε αιτία, λαμβάνει μονάδα.
6. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων εκδίδονται μετά
την κύρωση από το ΥΠΠΟΑ των ονομαστικών πινάκων
των εισαγομένων, που θα καταρτίσει η εξεταστική Επιτροπή.
Οι πίνακες ανακοινώνονται στο κτίριο της οδού Ρεθύμνου 1, Αθήνα και στο διαδικτυακό τόπο www.culture.
gov.gr (Για τον πολίτη/Πληροφορίες για τον πολίτη/Σύγχρονος Πολιτισμός/Θέατρο και Χορός/Εξετάσεις Θεάτρου και Χορού, https://www.culture.gov.gr/el/service/
SitePages/view.aspx?iID=2700).
7. Τα υποβληθέντα με την αίτηση δικαιολογητικά δεν
επιστρέφονται.
8. Οι υποψήφιοι κατά την έναρξη και διάρκεια των
εξετάσεων πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική
τους ταυτότητα ή άλλο επίσημο αποδεικτικό της ταυτότητάς τους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Ιουλίου 2021
Ο Υφυπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 3143/19.07.2021

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.

*02031431907210004*

