
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παράταση αναστολής πάσης φύσεως προθεσμι-
ών για υποβολή αιτήματος ή διοικητικής προσφυ-
γής ενώπιον της διοίκησης.

2 Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο «Συμβουλευτική, 
Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Διά Βίου 
Μάθηση» («Counselling, Career Guidance and 
Lifelong Learning»).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    ΔΙΔΑΔ/Φ.64 /340/οικ.9911 (1)
  Παράταση αναστολής πάσης φύσεως προθεσμι-

ών για υποβολή αιτήματος ή διοικητικής προ-

σφυγής ενώπιον της διοίκησης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 5 του άρθρου τριακοστού όγδοου της από 

20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατε-
πείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών 
του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη 
στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και 
τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και 
της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68), όπως αυτή κυρώθηκε 
με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83),

β) του άρθρου τεσσαρακοστού έκτου της από 30.3.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπι-
σης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες 
κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 75), όπως αυτή κυρώθηκε 
με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86),

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

δ) του π.δ. 133/2017 (Α΄ 161) «Οργανισμός Υπουργείου 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης»,

ε) του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση 
Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων 
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

2. Την επιτακτική ανάγκη λήψης μέτρων στο πλαίσιο 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης 
του κορωνοϊού COVID-19 και αποφυγής και περιορισμού 
της διάδοσής του, δεδομένου ότι παραμένει άμεσος ο 
κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Την παράταση της αναστολής των πάσης φύσεως 
προθεσμιών για υποβολή αιτήματος ή διοικητικής προ-
σφυγής ενώπιον της διοίκησης, έως 12.6.2020.

2. Από τις διατάξεις της παρούσας εξαιρούνται οι δια-
δικασίες που προβλέπονται στο άρθρο τεσσαρακοστό 
έκτο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχο-
μένου (Α' 75) ή από άλλες ειδικότερες διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 8 Μαΐου 2020

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

I

Αριθμ. απόφ. 220/7-5-2020 (2)

    Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμι-

ας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο «Συμβουλευτι-

κή, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Διά 

Βίου Μάθηση» («Counselling, Career Guidance 

and Lifelong Learning»).

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
TOY ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 114) και ειδικότερα, 
τα άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85, όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν,

2. την αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

3. την αριθμ. 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ.Β΄), με τίτλο «Τρόπος 
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουρ-
γίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών»,

4. τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και την 
παράγραφο 3α του αρ. 42 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄ 38),

5. τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 101 του ν. 4547/
2018 (ΦΕΚ Α΄ 102),

6. τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 
195), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,

7. τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 83), όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν,

8. το π.δ. 85/2013 (ΦΕΚ Α΄ 124) «Ίδρυση, μετονομασία, 
ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνι-
κό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών»,

9. τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄/2.8.2005) 
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο-
νάδων - Παράρτημα διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει και ιδίως τα άρθρα 14 και 15,

10. το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Παι-
δαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του 
ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 4-12-2019),

11. το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 4-2-2020),

12. το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(συνεδρίαση 13-2-2020),

13. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζει:

Την ίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ, με τίτλο «Συμβου-
λευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Διά Βίου 
Μάθηση» («Counselling, Career Guidance and Lifelong 
Learning»), από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, ως ακο-
λούθως:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα οργανώσει και 
θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο 
«Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και 
Διά Βίου Μάθηση» («Counselling, Career Guidance and 
Lifelong Learning»), σύμφωνα με τις διατάξεις της από-
φασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος «Συμβουλευτική, Επαγγελ-
ματικός Προσανατολισμός και Διά Βίου Μάθηση» είναι 
η ειδίκευση, η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και 
η ανάπτυξη της έρευνας στον χώρο της Συμβουλευτι-
κής, του Επαγγελματικού Προσανατολισμού και της Διά 
Βίου Μάθησης. Επιδίωξη του Π.Μ.Σ. είναι η προσφορά 
επιστημονικών γνώσεων που γεφυρώνουν τη θεωρία 
με την εμπειρική έρευνα και πράξη, καθώς και η ανά-
πτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου 
που προωθούν τους στόχους της Συμβουλευτικής, του 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού και της Διά Βίου Μά-
θησης. Οι ραγδαίες και βαθιές αλλαγές στον επιστημο-
νικό, τεχνολογικό, οικονομικό και κοινωνικό τομέα προ-
βάλλουν επιτακτική την ανάγκη για επικαιροποιηση και 
διαρκή αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των 
ατόμων, προκειμένου να ανταποκριθούν στις ολοένα 
αυξανόμενες απαιτήσεις της προσωπικής και εργασιακής 
τους ζωής. Σε μία τέτοια εποχή ραγδαίων εξελίξεων η 
υποστήριξη της συμβουλευτικής και του επαγγελματι-
κού προσανατολισμού συμβάλλουν με αποτελεσματικό 
τρόπο στη διαχείριση της σταδιοδρομίας του ατόμου, τη 
σύνδεσή του με την αγορά εργασίας, την προσωπική, 
κοινωνική και επαγγελματική του ανάπτυξη. Επιπλέον, 
μέσα στη σύγχρονη «κοινωνία της γνώσης» είναι βέ-
βαιο ότι ο ρόλος της Διά Βίου Μάθησης θα συνεχίσει 
να ενισχύεται και να διαδραματίζει όλο και μεγαλύτερη 
σημασία στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγ-
γελματική σταδιοδρομία.

Συγκεκριμένα, το ΠΜΣ επιδιώκει να προσφέρει στους 
πτυχιούχους οι οποίοι θα δραστηριοποιούνται στα ερευ-
νητικά και επαγγελματικά πεδία της Συμβουλευτικής, 
του Επαγγελματικού Προσανατολισμού και της Διά Βίου 
Μάθησης:

α. επιστημονική εξειδίκευση σε ένα ευρύ φάσμα ερευ-
νητικών και επαγγελματικών πεδίων των επιστημών της 
Συμβουλευτικής, του Επαγγελματικού Προσανατολι-
σμού, της Διά Βίου Μάθησης

β. ερευνητικές γνώσεις και δεξιότητες, που γεφυρώ-
νουν τη θεωρία με την εμπειρική έρευνα και πράξη και 
συνεισφέρουν στην παραγωγή νέας γνώσης στα σχετικά 
πεδία, και

γ. επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες που προω-
θούν τους στόχους της Συμβουλευτικής, του Επαγγελμα-
τικού Προσανατολισμού και της Διά Βίου Μάθησης, ώστε 
να ανταποκρίνονται στις νέες, πολυσύνθετες απαιτήσεις 
της σύγχρονης πραγματικότητας και του σύγχρονου 
εθνικού, ευρωπαϊκού και παγκόσμιου περιβάλλοντος 
στα σχετικά πεδία.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στη «Συμβουλευτική, Επαγγελματικό Προσα-
νατολισμό και Διά Βίου Μάθηση» («Counselling, Career 
Guidance and Lifelong Learning»).
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Άρθρο 4
Φοίτηση στο Π.Μ.Σ.

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν 
είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή 
εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απα-
σχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς 
και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Για την απόκτηση ΔΜΣ, κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής 
οφείλει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς 
στο σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων του ΠΜΣ 
και να εκπονήσει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, 
συγκεντρώνοντας 120 (εκατόν είκοσι) πιστωτικές μο-
νάδες (ECTS).

Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή Διπλώματος Με-

ταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος ορίζε-
ται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 5
Χρηματοδότηση Π.Μ.Σ.

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Συμβουλευτική, 
Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Διά Βίου Μάθη-
ση» θα καλύπτεται από:

α) δίδακτρα φοιτητών
β) ερευνητικά προγράμματα
γ) προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων 

διεθνών οργανισμών
δ) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 

χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα,
ε) κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται ανα-

γκαία, επειδή τα λειτουργικά έξοδα του Π.Μ.Σ. μόνο 
υποθετικά μπορούν να καλυφθούν από τις ανωτέρω 
πηγές χρηματοδότησης. Τα τέλη φοίτησης αποτελούν 
τη μοναδική και σταθερή πηγή χρηματοδότησης του 
Π.Μ.Σ. σε ετήσια βάση και διατίθενται για την κάλυψη 
λειτουργικών αναγκών του Προγράμματος.

Τα τέλη φοίτησης στο Π.Μ.Σ. ανέρχονται συνολικά στο 
ύψος των 3.200 ευρώ (800 ευρώ ανά εξάμηνο).

Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται ανα-
γκαία για τους ακόλουθους λόγους:

1. Δεν υπάρχει πλέον τακτική χρηματοδότηση από την 
Πολιτεία.

2. Καλύπτουν τις αμοιβές διδακτικού προσωπικού: με-
λών ΔΕΠ του οικείου Τμήματος (σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις), επισκεπτών καθηγητών από Τμήματα άλλων 
ελληνικών ΑΕΙ ή Τμημάτων του εξωτερικού, λοιπών δι-
δασκόντων/νέων επιστημόνων.

3. Καλύπτουν τις αμοιβές διοικητικού και τεχνικού 
προσωπικού, το έργο των οποίων αφορά στα ακόλουθα:

α) Εκπαιδευτική, διοικητική, γραμματειακή διαχείριση, 
οργάνωση και διαχείριση θεμάτων φοιτητών.

β) Οργάνωση της Πρακτικής Άσκησης των επιμέρους 
κατευθύνσεων του Π.Μ.Σ. και επικοινωνία με σχολικές 
μονάδες, δομές και φορείς.

γ) Υποστήριξη Ερευνητικών και Επιστημονικών Δράσε-
ων που προκύπτουν από τις δραστηριότητες του Π.Μ.Σ. 
(συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά/ερευνητικά ιδρύμα-
τα, συλλογή και αξιοποίηση ερευνητικών δεδομένων, 
έκδοση επιστημονικών έργων, διοργάνωση σεμιναρίων 
και συνεδρίων, προώθηση δράσεων δημοσιότητας).

δ) Υποστήριξη των δράσεων αξιολόγησης του Π.Μ.Σ., 
καθώς και δράσεων αξιολόγησης και διασφάλισης ποι-
ότητας στην εκπαίδευση και τη διοίκηση.

4. Μετακινήσεις και διαμονή επισκεπτών καθηγητών 
από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μετακινήσεις μελών 
ΔΕΠ και μεταπτυχιακών φοιτητών για συμμετοχή σε ελ-
ληνικά και διεθνή συνέδρια.

5. Δαπάνες για υποτροφίες (οικονομικού, κοινωνικού 
και ακαδημαϊκού χαρακτήρα) στο πλαίσιο των εκάστοτε 
οικονομικών δυνατοτήτων του Π.Μ.Σ.

6. Αγορά αναλωσίμων υλικών, απαραίτητων για τη 
λειτουργία του Π.Μ.Σ.

7. Υποστήριξη και συντήρηση εξοπλισμού.
8. Αγορά εκπαιδευτικού υλικού για τους μεταπτυχι-

ακούς φοιτητές (βιβλία, εκπαιδευτικό λογισμικό, κ.ά.).
9. Έξοδα δημοσιότητας: διαφήμιση και δράσεις προ-

ώθησης του έργου του Π.Μ.Σ.
10. Επιστημονικές δράσεις: οργάνωση και διενέργεια 

ημερίδων και συνεδρίων απαραίτητων για την διάχυση 
της επιστημονικής γνώσης και των αποτελεσμάτων ση-
μαντικών ερευνών που διεξάγονται από διδάσκοντες και 
μεταπτυχιακούς φοιτητές/-τριες του Π.Μ.Σ.

11. Εκδόσεις του Π.Μ.Σ.: Έκδοση επιστημονικού περι-
οδικού, εκδόσεις πρακτικών ημερίδων και συνεδρίων, 
παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και λογισμικού.

Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του Π.Μ.Σ.

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2029-2030, εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής 
και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία.

Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, 
θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών «Συμβουλευτική, Επαγγελμα-
τικός Προσανατολισμός και Διά Βίου Μάθηση», καθώς 
και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ   
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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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