
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αποδοχή της πρότασης της εταιρείας με την επω-
νυμία «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥ-
ΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ», για 
δωρεά προς το Ελληνικό Δημόσιο (Ανεξάρτητη 
Αρχή Δημοσίων Εσόδων), οχήματος και τεχνικού 
εξοπλισμού, αξίας που δεν θα υπερβαίνει το ποσό 
των πεντακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων ογδόντα 
επτά ευρώ (566.087,00 €), πλην ΦΠΑ.

2 Τροποποίηση των ποσοστών της παρ. 1 του άρ-
θρου 33 του ν. 4314/2014 για το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020.

3 15η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 54929/Ζ1/8-4-2019 
(Β’  1217) υπουργικής απόφασης περί διαπίστω-
σης της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμά-
των Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής 
με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαί-
δευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Αποδοχή της πρότασης της εταιρείας με την επω-

νυμία «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥ-

ΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ», για 

δωρεά προς το Ελληνικό Δημόσιο (Ανεξάρτητη 

Αρχή Δημοσίων Εσόδων), οχήματος και τεχνικού 

εξοπλισμού, αξίας που δεν θα υπερβαίνει το ποσό 

των πεντακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων ογδόντα 

επτά ευρώ (566.087,00 €), πλην ΦΠΑ.

  Με την υπό στοιχεία 38845ΕΞ2022/23-03-2022 από-
φαση του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας 
Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου 
Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 (Α΄ 185) και του 
άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), γίνεται αποδεκτή 
η πρόταση της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΠΑΣΤΡΑ-
ΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ», για δωρεά προς το Ελληνικό Δημόσιο 
(Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων), αξίας που δεν θα 

υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων εξήντα έξι χιλιά-
δων ογδόντα επτά ευρώ (566.087,00 €), πλην ΦΠΑ, και 
ειδικότερα: (α) ενός οχήματος 4Χ4 SUV, για την κάλυψη 
των αναγκών της Επιτελικής Υπηρεσίας Τελωνειακών 
Ελέγχων (Ε.Υ.Τ.Ε.) και (β) τεχνικού εξοπλισμού στο Γενικό 
Χημείο του Κράτους, για την υποστήριξη ιδίως του Χημι-
κού Εργαστηρίου Σερρών, το οποίο διενεργεί ελέγχους 
και αναλύσεις -μεταξύ άλλων- σε προϊόντα καπνού και 
το οποίο παρέχει υποστήριξη σε άλλα χημικά εργαστή-
ρια άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο 
πλαίσιο του προγράμματος Customs Laboratories Expert 
Group.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

  Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΑΚΑΣ

I

    Αριθμ. 30222  (2)
Τροποποίηση των ποσοστών της παρ. 1 του άρ-

θρου 33 του ν. 4314/2014 για το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

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

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (π.δ. 63/2005 - 
Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Το ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο 
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014- 2020, Β) Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 
(Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265) και ειδικότερα την 
παρ. 1 του άρθρου 33 αυτού.

3. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).

4. Το π.δ. 81/2019 (Α’ 119) περί σύστασης, συγχώνευ-
σης, μετονομασίας και κατάργησης Υπουργείων και κα-
θορισμός αρμοδιοτήτων τους- μεταφορά υπηρεσιών και 
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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5. Το π.δ. 83/2019 (Α’ 121) περί διορισμού Αντιπροέ-
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών.

6. Την υπ’ αρ. 51875/7.5.2021 (Β’ 1867) κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ-
πουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη».

7. Την υπό στοιχεία 112012/ΕΥΘΥ 1046/2015 (Β΄ 2473) 
υπουργική απόφαση για την Αναδιάρθρωση της Ειδι-
κής Υπηρεσίας Συντονισμού της εφαρμογής σύμφωνα 
με την παρ. 2 του άρθρου 15 και του άρθρου 42 του 
ν. 4314/2014, και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτής.

8. Η υπ’ αρ. C (2014) 10173/18.12.2014 Εκτελεστική Από-
φαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί έγκρισης του Ε.Π. 
«Στερεά Ελλάδα», όπως τροποποιήθηκε με την C(2017) 
8465 final 6.12.2017, C(2018) 8767 final 11.12.2018, 
C(2020) 95 final 9.1.2020, C (2020)4811/9.7.2020 Εκτε-
λεστικές Αποφάσεις της ΕΕ., καθώς και την C(2021) 9155 
final 7.12.2021 που αφορά στην έγκριση της 5ης Αναθε-
ώρησης του ΕΠ “Στερεά Ελλάδα 2014 - 2020”.

9. Την υπ’ αρ. 125209/18.11.2021, τελευταία απόφαση 
τροποποίησης ποσοστού δέσμευσης πόρων του Επιχει-
ρησιακού Προγράμματος «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020».

10. Την υπ’ αρ. 135200/10.12.2021 υπουργική απόφα-
ση (Β΄ 6026) για την Τεχνική προσαρμογή των ποσοστών 
δέσμευσης πόρων των Επιχειρησιακών Προγραμμά-
των «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση 
και Διά Βίου Μάθηση, «Ανατολική Μακεδονία Θράκη», 
«Κεντρική Μακεδονία» «Θεσσαλία», «Ήπειρος», «Δυτική 
Ελλάδα», «Δυτική Μακεδονία», «Στερεά Ελλάδα», «Πε-
λοπόννησος», «Ιόνια Νησιά», «Βόρειο Αιγαίο», «Κρήτη», 
«Αττική», «Νότιο Αιγαίο».

11. Την υπ’ αρ. 5692/20.1.2022 υπουργική απόφαση 
(Β΄ 302) για την Τεχνική προσαρμογή των ποσοστών δέ-
σμευσης πόρων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
«Κεντρική Μακεδονία», «Στερεά Ελλάδα», «Κρήτη» .

12. Το υπ’ αρ. 139/25.01.2022 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠ 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με θέμα «Αίτηση υπερ-
δέσμευσης στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-
2020», που αφορά τον άξονα προτεραιότητας 04.

13. Το υπ’ αρ. 28753/17.03.2022 ενημερωτικό της ΕΥΣΕ 
προς το Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και 
ΕΣΠΑ.

14. Τo υπ’ αρ. 29008/17.03.2022 εισηγητικό σημείω-
μα του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και 
ΕΣΠΑ προς τον Υφυπουργό με θέμα Εισήγηση τροπο-
ποίησης των ποσοστών της παρ. 1 του άρθρου 33 του 
ν. 4314/2014 για το ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020».

15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Την έγκριση της τροποποίησης των ποσοστών δέ-
σμευσης πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020, ως ακολούθως:

Η συνολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων έργων 
του Ε.Π. δεν μπορεί να υπερβεί το 175,96% της συνολικής 
χρηματοδότησης του προγράμματος.

Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος θα πρέπει 
να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την σταδι-

ακή μείωση της υπερδέσμευσης, προκειμένου να μην 
προκληθεί επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Μαρτίου 2022

Ο Υφυπουργός 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ 

Ι

   Αριθμ. 31802/Ζ1 (3)
15η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 54929/Ζ1/8-4-2019 

(Β’ 1217) υπουργικής απόφασης περί διαπίστω-

σης της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμά-

των Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής 

με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαί-

δευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το τελευταίο εδάφιο της υποπερ. γγ’ της περ. β’ της 

παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4589/2019 «Συνέργειες 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, 
Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» (Α’ 13).

2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι-
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 143).

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

4. To π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους. Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

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

7. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

8. 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).

9. Την υπό στοιχεία 24267/Ζ1/15-2-2019 υπουργική 
απόφαση «Συγκρότηση και ορισμός μελών ειδικής επι-
στημονικής επιτροπής της παρ. β του άρθρου 65 του 
ν. 4589/2019 (Α’ 13)» (Β’ 774), όπως τροποποιήθηκε με 
την υπό στοιχεία 42802/Ζ1/03-04-2020 (Β’ 1451) υπουρ-
γική απόφαση.

10. Την υπό στοιχεία 52425/Z1/04-04-2019 υπουργι-
κή απόφαση (Α.Δ.Α. 6ΣΙ4653ΠΣ-ΞΓ8) «Καθορισμός κρι-
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τηρίων συνάφειας διδακτορικών και μεταπτυχιακών 
τίτλων σπουδών με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής 
και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» 
(Β’  1152), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 
89938/Ζ1/23-7-2021 (Β’ 3777) όμοια.

11. Την υπό στοιχεία 54929/Ζ1/8-4-2019 υπουργική 
απόφαση «Διαπίστωση της συνάφειας Μεταπτυχιακών 
Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλο-
δαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαί-
δευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» (Β’ 1217).

12. Την υπό στοιχεία 57235/Ζ1/11-4-2019 (ΑΔΑ: ΩΥ-
ΗΞ4653ΠΣ-ΔΑΙ) εγκύκλιο «Καθορισμός κριτηρίων συνά-
φειας διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών 
με τα αντικείμενα της Ε.Α.Ε. και της Σχολικής Ψυχολογί-
ας - Διαπίστωση της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προ-
γραμμάτων Σπουδών με τα αντικείμενα της Ε.Α.Ε. και 
της Σχολικής Ψυχολογίας».

13. Την υπό στοιχεία 124202/Ζ1/4-10-2021 (ΑΔΑ: 
ΩΑΚ246ΜΤΛΗ-ΩΙ8) εγκύκλιο «Κοινοποίηση διατάξεων 
τροποποίησης κριτηρίων συνάφειας διδακτορικών και 
μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με τα αντικείμενα της 
Ε.Α.Ε. και της Σχολικής Ψυχολογίας».

14. Το υπ’ αρ. 28/3-3-2022 πρακτικό της συνεδρίασης 
της Επιτροπής της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 65 του 
ν. 4589/2019 (Α’ 13).

15. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/089/25646/B1/8-3-2022 
εισήγηση της ΓΔΟΥ του ΥΠΑΙΘ, από την οποία προκύπτει 
ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπά-
νη σε βάρος του Τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠΑΙΘ, 
δεδομένου ότι με αυτήν διαπιστώνεται η συνάφεια Με-
ταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής 
και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής 
και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 54929/Ζ1/8-4-2019 
υπουργική απόφαση «Διαπίστωση της συνάφειας Με-

ταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής 
και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής 
και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» 
(Β’ 1217), ως ακολούθως:

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 2Α «Μεταβατικές Διατάξεις» 
προστίθεται το ακόλουθο ΠΜΣ:

ΙΔΡΥΜΑ/
ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΧΩΡΑ

UNIVERSITY OF 
EAST LONDON

MASTER OF ARTS IN 
SPECIAL EDUCATIONAL 
NEEDS

ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 1 προστίθεται το ακόλουθο 
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με αναγνώριση επαγγελμα-
τικής ισοδυναμίας, με την προϋπόθεση i) της πραγμα-
τοποίησης υποχρεωτικής Πρακτικής Άσκησης στο πλαί-
σιο του προγράμματος σπουδών η οποία αντιστοιχεί 
σε τουλάχιστον 20 ECTS (500 τουλάχιστον ώρες) ii) η 
αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας να αφορά 
εκπαιδευτικό κλάδο

ΙΔΡΥΜΑ/ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΧΩΡΑ

UNIVERSITY OF 
EAST LONDON-AKMI 
METROPOLITAN 
COLLEGE

MASTER OF 
ARTS IN SPECIAL 
EDUCATIONAL 
NEEDS

ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ - 
ΕΛΛΑΔΑ

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 21 Μαρτίου 2022

Ο Υφυπουργός 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ   
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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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